ילקוט הפרסומים
כ׳״ה בכסלו התשמ״ט

3599

עמוד

עמוד
הודעה על מינוי חברי ועדות ערר לפי ויק מס רמש
וקח פיצויים.
הודעה על מתן היתר כללי בדבר הפסקות בעבודה שאינה
עבודת כפיים לפי חוק שעות עמדה ומנוחה
אישורים לפי סעיף )5א( לפי החוק האמור
תדעה על הפעלת רציף מס׳  9לפי תקנות הנמלים
תיקון מס׳  2לתיאומים ל מ ת שימוש גרבב פרסי לצדכי
תפקיד לפי חוק משכן הכנסת ורחבתו
תמצית תקציב רגיל )מעח־מ( של רשות מקומית לפי
....
פשרת העיריות
הורעה על ידום בחינות מועד סתיו  1988לפי תמות
י
חאי חשבון
הודעה בדבר שינוי אגרת רשמן לפי תמות רישום קבלנים
לעבודות הנדסה בנאיות

450
450
451
451
451
451
452
453
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הודעה בדבד הצגת לוה זכויות במקרקעין
הודעות הסדד במקרקעין
הודעות בדבר רכישת קדקעות לציכי צימר
הודעות ל3י חוק התכנון והבנייה.
הודעות בתי המשפט
.׳
הודעות בתי הדין הרבניים
הודעות לפי חוק הצהרות מוות
הודעות בדבר בקשות לפירוק חברות
הודעות לפי פקודת השותפויות
הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
הודעות מאת הכונס הרשמי
הודעות מאת בנק ישראל
הודעות מאת הציבור

453
433
453
«1
470
472
473
474
477
477
478
479
479

מעדי חברי ועדות ערד
לפי חוק מס רכוש וקוץ פיצדיס ,התשב׳׳א1961-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )29א( לחוק מס רכוש וקרן פיצדים,
התשכ״א1961-י ,אני ממנה את האנשים ששמם נקוב להלן לחברי
ועדות ערד במותבים באזורי השיפוט המפורטים להלן בטור המצוץ
לפני שמם:
אזור רחובות
בטור ״יד׳י ראש שאינו עובד מדנה־
ערד נועם לאונר
ערר יעקב גמדי
ערד אפדם שפיטלני
ערד בך ציון צגעני
בטור ״חבר שאינו עובד מדינה׳׳
שמשון צוד

אזור מרכז
בטור ״יושב ראש שאינו עובד מדינה״
ערד
ערד
ערד
ערד
ערד
ערד
ערד

בועז דסמן
אריה ורניק
זיו פריאור
שמעון צור
אלימלך פרלמץ
חיים רוזנצוויג
חיים גלמן

בטור ׳׳בעל ניסיון בעסקי מקרקעץ שאינו עובד מדינה׳׳
צבי קל ערי
פנחס בוהים
אליהו זלברברג
מנחם קצנלנבוגן
אזור חיפה

בטור ׳׳בעל ניסיון בעסקי מקרקעין שאינו עובד מדינה״
יוסף אלדואי
אביאל קרן
יעקב תדמור
יצחק בצלאל
ח זמר

בטור "יושב ראש שאינו עובד מדינה׳׳

אזור נצרת

ערד יהודה וידבסקי

בטור ״יושב ראש שאינו עובד מדנה׳׳
ערד זוזזיר סעד
ערד נביל עספור
ערד חנוך עדי זהב
ערד אברהם הללי
בטור.״חבר שאמו עובד מדינר׳
חדרי אבדהים
אבו נאג׳י רמזי סלימאן
ספוד רשיד
אורי אמיתי
אזור ירושלים
בטור ״יזשכ ראש שאינו עובד מדינה״
ערד דח־ פרלמן
בטור ״חבר שאינו עובד מרינה"
מנחם גרינברג
אזור תל אביב
בסוד ״יושב ראש שאינו עובד מדינה״
ערד אודי מ'עטיה
ערד איתן הברמן
בטור יחבר שאינו עובד מדינה"
רמי החש
י ס״זז התשב׳׳א ,עמ׳  ;100התשמ׳׳א ,עמ׳ .200
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בטור ׳׳יושב ראש שאינו עובד מדינה״
ערר נזיה חלבי
אזור באר שבע

ההודעה על מינוי ועדות ערר לפי סעיף )29א(ג  -תתוקן לפי
זה.
י׳׳ט בכסלו התשמ׳׳ס ) 28בנובמבר (1988
וחמ (3-501

אהרהמ שריר
שר המשפטים

< י׳׳פ התשל׳׳ו ,עמי .1179

הודעה על מתן היתד כללי בדיבר הפסקות
בעבודה שאיכה עבודת כשיים
לפי זיק שעות עבודה ומחזה ,התשי״א1951-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  23לחוק שעות עבד
דה ומנוחה ,התשי״א1951-י)להלן  -החוק( ,ולאחר התייעצות עם
ארגון העובדים הארצי המייצג את המספד הגדול ביותר של עובדים
ועם ארגונים ארציים יציגים של מעבידים שלדעתי הם נוגעים
בדבר ,אני מתקן את ההיתר הכללי לסטייה מהוראות סעיף 20
לחוקי)להלן  -הה־תח ,כלהלן;
אחרי פסקה ) (2להיתר יבוא:
־) (3על אף האמור הפסקאות ) (1ו־) ,(2היה שבוע העבודה'
שעובד כאמור מועסק בו בהתאם לתנאי העבודה החלים עליו בך
חמשה ימים  -מותר להעסיקו תשע שעות ליום ללא הפסקה.׳׳
י ס״ח התשי׳׳א ,עמי  ;204התשמ׳׳ג ,עמי .62
* י״פ התשל־ו ,עמי .1745
ילקוט הפרסומים  ,3599כיס במלו התשמ״ט8.12.198«,

תחילתו של היתר זה ביום י״ס באלול התשמ״ח) 1בספטמבר
.(1988
ו׳ בחשון התשמ׳־ט) 17באוקטובר (1988
משה קצב
).חמ (3-1222
 .שר העבודה והרווחה

אישור לפי סעיף )5א(
לפי חוק שעות עבודה ומנוחה ,התשי״א1951-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )5א( לחוק ששת עבודה ומנוחה,
התשי״א 1951-י ,אני מאשר לעניץ הסעיף האמור את ההסכמים
הקיבוציים המיוחדם הבאים;
) (1הסכם קיבוצי מיוחד) (383/88שבין הבנק הבינלאומי הראשון
לישראל לבין ארגון עובדי המק הבינלאומי הראשון לישראל,
מיום ט״ו מ י ו ן התשמ׳׳ח) 31במאי .(1988
) (2הסכם קיבוצי מיוחד) (407/88שבץ בנק איגוד לישראל בע״מ
לבץ ההסתדרות הכללית של העובדס באיץ־ישדאל ,הסתד
רות הפקידים ,מיום ט״ו בתמוז התשמ״ח) 30ביוני .(1988
) (3הסכם קיבוצי מיוחד ) (409/88שבץ אל־אופ תעשיות
אלקםרדאופטיקה בזףמ לבץ ההסתדרות הכללית של העובי
ד ם באיץ־ישראל ,מועצת פועלי נס ציונה ,מיום כ״ב בתמח
התשמ״ח) 7ביולי .«988
א׳ בכסלו התשנדט) 11בנובמבר (1988
)חמ (3-1222

משה קצב
שר העבודה והרווחה

לפי תקנות ועמלים)הוראת שעה( ,התשמ״ז1987-
בהתאם לתקנה  2לתקנות הנמלים )הוראת שעה(,
התשמ״ז~1987י ,נמסרת הודעה על הפעלתו של רציף מס׳  9מ פ ל
אשדוד.
כייס בכסלו התשמ״מ) 9בדצמבר »988
חיים קורעו
)חמ (3-137
שר התחבורה
1

ק׳׳ת התשמ״ז ,עמ׳ .1153

תיקון מס׳  2לתיאומים לעניין שימוש
ברכג פדטי לצרכי תפקיד
לפי חוק משק הכנסת ורחבתו ,התשכ״ח4968-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  17לח?ק משק המסת ורחבתו,
התשכ״ח1968-י ,אני קובע את התיאומים הבאים לעניין שימוש
ברכב פרסי לצרכי תפקיד:
) (1בתיאומים ל ע נ ת שימוש ברכב פרטי לצרכי תפקיד* ,בסעיף
י ,אחד ל״קצץ משמד שחא בתקן של שומר״ יבוא ״זלמזכידה
בדרגת רם׳׳ל או רס׳׳ר״.
כ׳ בחשה התשמ״ס » מובמבר (1988
)חמ (3-664

שלמה הלל
יושרראש המסת

י ס״ח התשל׳ת ,עמ׳ .197
י י פ התשמ־׳ח ,עמי .1921
נ

י ס״ח התשי״א ,עמ׳  ;204התשל׳׳א ,עמ׳ .63

אישור לפי סעיף )5א(
לפי חוק שעות עבודה ומנוחה ,התשי״א1951-
בתוקף ממותי לפי סעיף  «)5לחוק שעות עבודה ומנוחה,
התשי״א1951-י ,אני מאשר לעניץ הסעיף האמור את ההסכמים
הקיבוציים הכלליים הבאים:
) (1הסכם קיבוצי כ ל א ) (7049/88שבין מרכז השלטון המקומי
בישראל ושלוש הערים הגדולות לבין ההסתדרות הכללית של
העובדים בא׳׳י ,הסתדרות הפקידם ,עובדי המנהל והשירותים,
מיום ב׳ בתמוז התשמ׳׳ח) 17ביוני .(1988
) (2הסבם קיבוצי כללי) (7050/88שבץ מרכז השלסץ המקומי
 ,בישראל ושלוש הערים הגדולות לבין ההסתדרות הכללית של
העובדם בא׳׳י ,הסתדרות הפקידם ,עובדי המנהל והשירותים,
מיום כ״ה בתמוז התשמ״ח) 10ביולי .(1988
) (3הסכם קיבוצי כללי) (7051/88שבין מרכזי השלטון המקומי
בישראל לבין ההסתדרות הכללית של העובדים בא׳׳י ,הסתד
רות הפקידים ,עובדי המנהל והשירותים ,ממם כ׳׳ט בתמוז
התשמ׳׳ח ) 14ביולי .(1988
ר בכסלו התשמ״ס) 13בנובמבר (1988
)חמ (3-1222

!

הודעה על הפעלת רציף מס׳ 9

תמצית תקציב דגיל)מעודכן( של עיריית תל אגיב
לשנת הכספים 1986
לפי פקודת העיריות
בהתאם לסעיף  209לפקודת העיריות׳)להלן  -הפקודה( ,אני
מודיע כי בתוקף סמכות לפי סעיפים  206ד 207לפ^דה שהועברה
אלי־ ,אישרתי תקציב רגיל מעודכן של עיריית תל אביב לשנת
התקציב  1986שתמציתו להלן:
תקבולים
.1
19.91
.1

.3
.4
.5

בשקלים חדשיס
מסים
מענק כללי
שירותים מקומיים
שירותים ממלכתיים
מפעלים
תקבולים לא רגילים

-

38,605,536
49,183,907
42,974,259
19,000,000
373,120,095

תשלומים
משה קצם
שר העבודה והרווחה

223,356,393

.6

בשקלים חדשיס
הנהלה כללית

16,727,964

מדעת ישראל ,נוסח חדש  Aהתשב׳׳ד ,עמי .197
י׳׳פ התשל׳׳א ,עמי .1523

1

י ס׳׳ח התשי׳׳א ,עמ׳  ;204התשל׳׳א ,עמ׳ .63
ילקוש הפרסומים  ,3599כ״ט בכסלו התשמיש8.12.1986 ,

1
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תשלומיס
שיחתים מקומיים
שיחתים ממלכתיים
מפעלים ותשלומים לא רגילים

.7
.8
.9

בשקלים חדשיס

חשבונאות פיננסית מתקדמת

139,107,256
151,479,982
65,804,893

ביקורת חשבונות ובעיות

373,120,095
י״ח בכסלו התשמ׳׳ט) 27בנובמבר (1988
א׳ ד ח ר
)חמ (3-360
המנהל הכללי של משרד הפנים

הודעה על קיוה בחינות מועד פתיו 1988
לפי תקנות רואי חשבון ,התשס־ז1955-
מודעים בזה כי בחינות מועצת רואי חשבון למועד סתיו
 1988יתקיימו בתאריכים שלהלן:
הנושא

התאריך

בחינות ביניים חלק א׳
מבוא לחשבונאות
מתמטיקה וחישובים מסחריים
ידעה מסחרית כללית

ח׳ בכסלו התשמ׳׳ס
) 17בנוכמבר (1988
א׳ בכסלו התשמ״ט
) 10בנובמבר (1988
ט״ו בכסלו התשמ׳׳ם
) 24בנובמבר (1988

בחינות ביניים חלק ב׳
מבוא לכלכלה ומשק ישראל
יסודות ביקורת החשבונות
יסודות המשפט

ג׳ בבםילו התשמ׳׳ס
) 29בנובמבר (1988
כ״ט בחשון התשמ׳׳ט
) 9בנובמבר (1988
ט״ו בכסלו התשמ׳׳ס
) 24בנובמבר (1988

חשבונאות פיננסית
ד נ י תאגידים
ד נ י מסחר ועבודה וחוקים אחרים
מנהל עסקי ומימת
ד נ י מסים
חשבונאות ניהולית
בחינות סופיות חלק ב׳

452

כ״א בכסלו התשמ׳׳ט
) 30בנובמבר (1988
ר בכסלו התשמ״ס
) 16בנובמבר (1988
י״ג בכסלו התשמ׳׳ש
) 22בנובמבר (1988
י״ד בכסלו התשמ׳׳פ
) 23בנובמבר (1988
ו׳ בכסלו התשמ״ט
 151בנובמבר (1988
ה׳ח בחשון התשמ״ט
) 8בנובמבר (1988
כ״ג בחשו! התשמ״ט
) 3בנובמבר (1988

) 5בינואר (1989

ההרשמה לבחינות תתבצע אך ורק על גבי טופס חדש)בצבע
ירוק( שינתץ להשיגו; במזכירות המועצה ,רח׳ הלל  ,6ירושלים:
בלשכת רואי חשבוו בישראל ,רח׳ ממסיפיורי  ,1תל־אנימ באוני
ברסיטה העברית בירושלים; באוניברסיטאות תל־אביב ,בר־אילן,
חיפה ובן־גודון בנגב; במכללה למנהל בתל־אביב ,בירושלים
וחיפה.
על המעונייניס לגשת לבחינות למלא את הטופס האמור
לפרטיו ,להחתים בבנק הדואר את חלק הקבלה ש ט המעיד על
תשלומ האגרה ולשלחו למזכירות המועצה ,ת״ד  ,2180ירושלים
מיקוד .91021
נבחן שבקשתו לגשת לבחינות ביניים חלק א׳ ,וביניים חלק ב׳
וסופיות חלק א׳ לא תימצא במזכירות המועצה עד יום כיו בתשרי
התשמ״ט ) 7באוקטובר  ,(1988לא יורשה לגשת לבחינות אלה.
נבחן שבקשתו לגשת לבחינות סופיות חלק ב׳ לא תימצא
במזכירות המועצה ע ד יום ס״ז בכסלו התשמ׳׳ט ) 25בנובמבר
 ,0988לא יורשה לגשת לבחינות •אלד-
האגדה ב ע ד בקשה לגשת לבחינות ביניים חלק אי ,ביניים
חלק ב׳ וסופיות חלק א׳ היא  88שקלים חדשים לכל נושא ולבחינה
סופית חלק ב׳ היא  165שקלים חדשים לכל נושא.
תשומת לב הנבחנים:
.1

בחינות סופיות חלק א׳
ססטיסטיקה

ביקורת מיוהדות

כיו בטבת התשמ׳׳ט
) 3בינואר (1989
כיח בסבת התשמ״ט

אין בתשלום האגרה ללא המצאת הטופס למזכירות המועצה,
כדי להיחשב הרשמה.
שאלוני הבחינות יהיו בשפה העברית ,אולם לנוחות נבחנים,
עולים חדשים ,תורגמו לשפה האנגלית בחינות סופיות חלק
א׳ בנושאים :דיני תאגידים; דיני מסחר ועבודה ודינים אחרימ
ודיני מסים־
בבחינה סופית חלק א' בנושא ד נ י מסים רשאים הנבחנים
להשתמש בנוסחי חוק ותקנות; החיקוקיס שמותרים בשימוש
בשעת הבחינה הס;
)(1
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6
)17

פקודת מס הכנסה ותקנות שלפיה;
חוק מס שבח מקרקעין ,התשכ׳׳ג;1963-
חוק מס עדך מוסף ,התשל״ו;1975-
חוק עידוד השקעות הון ,התשי״ט;1969-
חוק עידוד התעשייה י)מהים( ,התשכ״ט;1969-
חוק מם קנייה)סחורות ושירותים( ,התשי״ב;1952-
תיק מם הכנסה ).תיאומים בשל אינפלציה(,
התשמ״ה;1985-

אגרת בחיבה תיזקף לזכות נבחן שאינו יכול לגשת לבחינה
מסיבת מחלה,־ או מסיבה מספיקה אחרת ,אך ורק אם הודעת
ביטול הרשמתו'בכתב תגיע למזכירות המועצה לא יאוחר
משבועיים לפני הבחינה או אם יוכיח את אי השתתפותו ע׳׳י
המצאת תעודה רפואית תוך שבוע ימים מיום הבחינה ,או
תעודה צבאית שתגיע למזכירות המועצה תוך חודש ימים

ילקוס הפרסומים  ,3599כדט במלו התשמיש8.12.1988 ,

מיום הבחינה .יש לצרף להודעה פרסי חשבון הבנק ומספר
הסניף.
כ״ז באלול התשמ׳׳ח) 9בספטמבר (1988
חיים קלוגמן
)חמ (3-372
יושב ראש מועצת רואי חשבון

הודעה בדבר שינוי אגרת רשיון
י לפי תקנות רישום קבלנים לעמדות הנדסה בנאיות
)אגרת רשיץ( ,התשמ״א1980-
בתוקף סמכותי לפי תקנה )2ג> לתקנות רישום קבלנים לעבר
מ ת הנדסה בנאיות )אגרת רשיון( ,דnשמ׳׳א1980-י )להלן -
התקנות( ,אני מודיע על שינר הסכומים שבתקנה 1 .לתקנות,
כלהלן:
אגרות הרשיון ,לשנת  ,1989לפי תקנה  1יהיו -
בשקלים חדשים
בענף
בענף
בענף
בענף

116
58
70
.35

ראשי
ראשי נוסף
משנה
משנה נוסף י

ט׳ בכסלו התשמ׳׳ס) 18בנובמבר (1988
<חמ (3-771

אדיה ברלאון
רשם הקבלנים

ק׳׳ת התשמ״א ,עמ׳  ;289התשמ׳יח ,עמ׳ 417

הודעה כדבר הצגת לוח זכויות
לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין
)נוסח חדש{ ,התשכ״ט1969-
מודיעים בזה ,כי לוח זכרות של גוש רישום מס׳ /202004
שעל ,נפת רמת הגולן ,הוצג ביום כ־א בכסלו התשמ׳׳ט) 30בנובמ*
בר  (1988למשך שלושים יום לעית בלשכת פקד הסדר המקרקעץ,
בניין שרפ ,שכונה דרומית ,נצרת עלית ,במועצה אזורית גולן וב־
מנהל נפת רמת הגולן ,בית הממשלה ,נצרת עלית.

תיאור המקדקעין
גוש רישום מסי  20016מוקיבלה)חלק מאדמות כ*־ בורקין(.
כ׳׳ב בבסלו התשמ״ט) 1בדצמבר (1988
מורע נביא
פקיר הסדר המ^קעץ
אזור הסדר יזרעאל

הודעת המדד..
לפי סעיף  9לפקודת הסדר זכויות במקרקעין
]נוסח חדש 4התשכ׳׳ט^1969
נמסרת בזה הודעה ,שהסדר זכרות בעלות ,משכנתה ,שכירות,
זיקת הנאה וזכויות אחרות הניתנות לרישום ביחס למקרקעין
המתוארים להלן באזור ההסדר של יזרעאל יתחיל ביש ג׳ בטבת
התשמ׳׳ט )¿11.12.1988
תיאור המקרקעין
גוש רישום מס׳  20392עץ אל־מנסי)השטח הבנוי של כפר עץ אל־
מנסי(.
כ״ב בכסלו התשמ׳׳ס ) 1בדצמבר (1988
טוריפ ע י א
פקיד מ ד ר מקרקעין
אזור הסדר יזרעאל

הודעה לפי העיף ד
לפקודת הקרקעות)רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
בתוקף סמכותי לפי סעיף  7לפקודת הקרקעות)רכישה לזדכי
ציבור(1943 ,׳ )להלן  -הפקודה( ,ובהתאם להודעה שפורסמה ביזם
כ״א באב התשמ׳׳ח) 4באוגוסט , (1988־נמסרת בזה הודעה כי שר
האוצר מתכוון לקנות חזקה בקרקע המתוארת בתוספת ,בתום חוד
שיים מתאריר פרסומה של הודעה זו ברשומות ,וכי שד האוצר'
הורה ,כי כל בני אדם שיש להם חזקה בקרקע האמורה ימסרו את
חזקתם בה בחום תקופת החודשיים האמורה.
נ

תופפת
חטיבת קרקע המהווה חלקה  1בשלמות בגוש  - 18859ראמד״
י׳׳ב בכסלו התשמ־ט) 21בנובמבר (1988
)חמ (3-2

כ׳׳א בכסלו התשמ״ט ) 30בנובמבר (1988

משה נגזימ
שד האוצר

מודים גביא
י עייר  ,1943תוס׳  ,1עמי .32
פקיד הסדר המקרקעין * י״פ התשמ׳׳ח ,עמ׳ .3023-3022
אזור הסדר רמת הגולן

הודעת הסדר

-

לפי סעיף  9לפקודת הסדר זכויות במקרקעין
]נוסח חדשו ,התשכ״ט1969-
נמסרת בזה הודעה ,שהסדר זכויות בעלות ,משכנתה ,שכירות,
זיקת הנאה חבויות אחרות הניתנות לרישום ביחס למקרקעין
המתוארים להלן באזור ההסדר של יזרעאל יתחיל ביום ג׳ בטבת
התשמ״ט).(11.12.1988
ילקוה הפרסומים  ,3599כיש בבסלז התשמיש988 ,ו.נ$.1

הודעה לפי פעין7 5
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
בתוקף סמכותי לפי סעיף  7לפקודת הקרקעות)רכישה לצרכי
ציבורי 1943׳ )להלן הפקודה( ,ובהתאם להודעה שפורסמה במם
כ׳׳א באב התשמ׳׳ח) 4באוגוסט (1988׳ ,נמסרת בזה הודעה כי שד
ע״ר  ,1943תוס׳  ,1עמ׳ .32
י׳׳פ התשמ״ח ,עמ׳ .3022
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האוצר מתכות לקנות חזקה בקרקע המתוארת בתוספת ,בתום חוד
שיים מתאריו פרסומה של הודעה זו ברשומות ,וכי שר האוצר
הודה ,כי כל כני אדם שיש להם חזקה בקרקע האמורה ימסרו את
חזקתם בה בתום תקופת החודשיים האמורה.
תופפת
חטיבת קרקע המהתה חלקות בשלמות מסי  60ר 80בגוש - 18457
ג׳וליס.
י״ב בכסלו התשמ״ט) 21בנובמבר (1988
<חמ !3-2

משה גסים
שר האוצר

הודעה לפי סעיף 7
לפקודת הקרקעות)רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
בתוקף סמכותי לפי סעיף  7לפקודת הקרקעות)רכישה לצרכי
ציבור1943 /י)להלן הפקודה( ,ובהתאם להודעה שפורסמה ביום
ב״א באב התשמ׳׳ח) 4באוגוסט  ,*1988נמסרת מה הודעה כי שד
האוצר מתכווץ לקנות חזקה כקרקע המתוארת בתוספת ,בתום חוד*
שיים מתאריך פרסומה של הודעה זו ברשומות ,וכי שר האוצר
הודה ,כי כל בני אדם שיש להם חזקה בקרקע האמורה ימסרו את
חזקתם בה בתום תקופת החודשיים האמורה.
תופפת
חטיבת קרקע ששטחה  7.281ד בערך כמפורט להלן:
מש

הלקה

השטח
הבללי בד

החלקים המופקעים

הבעלים

רכישת הקרקע האמורה.
כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע האמד
רה ורוצה לקבל פיצוי על כד ,נדרש לשלוח לוועדה תוך חודשיים
מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על זכותו או על טובת
ההנאה אשר לו בקרקע האמודד״ בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו
שיכללו את פ י הרישום ,אם ישנו ,בפנקסי רישום המקרקעין,
והודעה המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הם״
כוס הנתבע בכל סעיף וסעיף.
ר ס

כן נמסרת בזה תדעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה
בקרקע האמורה מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי הציבור
שלמענם היא עומדת לרכשה והוועדה מודה מה שכל אדם המחזיק
בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה. .
תופפת
חלק מחלקות  46,45 ,44,43,42בגוש  $0161וחלק מחלקה 24
)לשעבד חלקים מחלקות  3ר (20בגוש  30263וכמסומן בצבע חול
ואדום בתשריט התבנית המאושרת.
העתק תשריט התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית ירו
שלים וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין מ בשעות העבודה הרגילות.
כ״ט בתשרי התשמ׳׳ט) 10באוקטובר (1988
א׳ כחילה
)חמ (3-2
ממלא־־מקום יושב־ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים

הודעה לפי סעיפים  5ו״7
לפקודת הקרקעות )רבישה לצרכי ציבורי 1943
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ״ה1965-

כל החלקה פרט יוסף קליין
14.562
47 4157
הנוטע בע״מ
לחלקי קק״ל
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ד 190לחוק התכנון והבנייד,
ובסה״כ10/100 .
התשכ״ה1965-י ,ובהתאם ״לתכנית מס׳  - 1726שינוי מס׳ 65/81
40/100
לתכנית המתאר המקומית לירושלים ,שינד מס׳  2/81לתכנית מסי
 2459שינוי מס׳  1/81לתכניות מס׳  ,2255 ,1925 ,1812שינוי מס׳
י״ב בכסלו התשמ״ס) 21בנובמבר (1988
משה נסים  1/81לתכניות מפורטות מס׳  ,1156 ,1137שינוי מס׳  3/81לתכ
)חמ (3-2
שר האתר נית מס׳ ) "67להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,3248התשמ״ה ,עמי  ,3345מוסרת מה הוועדה
המקומית לתכנת ולבנייה ירושלים )להלן  -הוועדה( הודעה ,כי
י ע״ר  ,1943תום׳  ,1עמ׳ .32
הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין לצרכי ציבור,
< י״פ התשמ״ח ,עמי .3022
וכי הוועדה מוכנה לישא וליתן על רכישת הקרקע האמרה.

הודעה לפי סעיפים  5ד7
לפקודת הקרקעות)רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התמת והכנייד״ התשכ״ה1965-

כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע האמו־
רה ורוצה לקבל פיצוי על כך ,נדרש לשלוח לוועדה תוך חודשיים
מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על זכותו או על טובת
ההנאה אשד לו בקרקע האמורה ,בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו
שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו ,בפנקסי רישום המקרקעין,
והודעה המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הס
כום הנתבע בבל סעיף וסעיף.

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ח 190לחוק התכנון והבנייה,
התשכ״ה1965-י ,ובהתאם ל״תכנית מסי  2990שינוי מס׳ 1/81
לתכניות מפורטות מס׳  1245 ,1211ר2225״)להלן  -התכנית(,
שהודעה כדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2861התשמ׳׳ג,
עמ׳  ,136מוסרת בזה התעדה המקומית לתכנת ולבנייה ירושלים
)להלן  -הוועדה* הודעה ,כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
לוועדה לחלוטין לצרכי ציבור ,וכי התעדה מוכנה לישא וליתץ על

כן נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה
בקרקע האמורה מפגי שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי הציבור
שלמענם היא עומדת לרכשה והוועדה מורה בזה שכל אדם המחזיק

י ס״ח התשכ׳׳ה ,עמי .307

י ס״ח התשכ״ה ,עמי .307
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ילקוס הפרסומים  ,3599כיס במזלו ומשמיט8.12.1988 ,

לפיכך ,מתפרסמת במקום הנוסח השגוי ההודעה הבאה:

בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.
תוספת

הודעה לפי סעיפים  $ו־ז־

חלק מחלקה  ,76בגוש  30160וחלקה  86בשלמות בגוש ,30259
וכמסומן בצבע ירוק עם קווים .שתי וערב בתשריט התכנית
המאושרת.

לפ^רת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ״ה1965-

העתק תשריט התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית ירד
שלים וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין מ בשעות העמ1־ה הרגילות.
י׳׳ב בחשון התשמ׳׳ט) 23באוקטובר (1988
א׳ כחילה
)חמ (3-2
מממלא־מקום יושב־ראש תועדה המקומית
לתכנון ולמייה ירושלים

הודעה לפי סעיף .19
• לפקודת וקרקעות)רכישה לצרכי צימר1943 /
ולפי חוק התכנון והמייה ,התשב״ה1965-

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ד 190לחוק התכנון והבנייה,
התשכ׳׳ה1965-י ,ובהתאם ל׳׳תכנית לשטחים מעבר לירקון׳׳ ,שהוד
עה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,278התשי״ג ,עמי
 ,671ותבנית בניין ערים מס׳  581ותיקון מס׳  1לשנת  1959של
תכנית מתאר לשטחים מעבר לדקת  -גוש  ,6636חלקות וחלקי
חלקות  ;26-24גוש  ,6627חלקות וחלקי חלקות ,23,16,14-12
 ;30גוש  ,6944חלקות וחלקי חלקות  ;26,6,1גוש  ,6645חלקות
וחלקי חלקות  ;38 ,37 ,35 ,26 ,24-13 ,11 ,10 ,8-1גוש ,6646
חלקות וחלקי חלקות  •¿8,26-7גוש  ,6647חלקי חלקות ,17-14
 ,20ושהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,963
התשכ׳׳ב ,עמ׳  ,2270מוסרת מה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
תל־יאביב־יפו)להלן  -תועדה( הודעה ,בי הקרקע המתוארת בתוס
פת דרושה לעיריית תל אביב־יפו )להלן  -העירייה /לחלוטין
לצרכי ציבור ,וכי העירייה מוכנה לישא וליתן על רכישת הקרקע
האמורה.

בתוקף ממותה לפי סעיפים  189ד 190לחוקהתכט־ן והמייה,
התשכ״ה /1965-ובהתאם ל״תכנית מס׳ יל׳  -שטחים מעבר ליך•
קוף ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,278
התשי׳׳ג ,עמ׳  ,671ו״תמית מיין עדם מפורטת מם׳  - 834תיקון
מס׳  1לשנת  1963שלתב׳׳ע  - 285הרחבת שמנת ׳אפקה׳  -גוש
 ,6627חלקי חלקות  ,"399,397 ,395,393,391 ,389,357שהודעה
בדבר אישורה פורסמה כילקוט הפרסומים  ,1161התשכ״ה ,עמ׳
 ,1355מצהירה בזה הוועדה המקומית לתמון ולמייהתל־אמב־יפו
)להלן  -הוועדה( ,בהתאם לסעיף  .19לפקודת הקרקעות )רכישה
לצרכי צימר(1943 ,־ )להלן  -הפקודה( ,כי הקרקע ,המתוארת בתד
ספת ואשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ד 7לפלךדה
בילקוט הפדםומימ  ,3565התשמ״ח ,עמי  ,2586תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של עידית תל־אביב־יפו מיום פרסום הודעה זו
 .ברשומות.

מ נמסרת בזה הודעה כי העירייה מתכוונת לקנות מיד חזקה
בקרקע האמורה הואיל והיא דרושה באופן דחו!* לצרכי ועיבוד
שלמענם היא עומדת לדכשד״ והוועדה מודה מ ה שכל אדם המחזיק
בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

חלקים מחלקה  389בגוש  ,6627בשטח של כ־ 800מ״ר ,בהתאם
לתשריט כשהשטח המופקע מותחם בו בצבע חוס.

תוססת
חלקים מחלקות שונות ובגושים שונים בהתאם לתשריס שהשטח
המיועד להפקעה מותחם בו בצבע אדום כדלקמן;

תוספת

העתק התשריט מופקד במשרדי הוועדה ,ש ד בךגודון ,68
ובאגף נכסים ומשק של העירייה ,כיכר מלכי ישראל ,תל־אביב־יפו,
וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין מ בשעות העבודה הרגילות.
כ׳׳ח בחשון התשמ׳׳ט) 8מובמבר (1988
שלמה להמ
1חמ (3-4
יושב־ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל־אביב־יפו
ס׳׳ח התשכ׳׳ה ,עמי .307
* ע״ר  ,1943תוס׳  ,1עמי .32
1

תיקון טעות
בהודעה לפי סעיפים  5ר 7לפקודת הקרקעות)רכישה לצרכי
ציבור ,1943 /המתייחסת לתכנית ל  -שטחים מעבר לירקון ,שפור
סמה בילקוט הפרסומים  ,3476התשמ״ז ,עמ׳  - 2319נפלה טעות.
ילקוט הפרסומים  ,3599ביס בכסלו התשמ׳׳פ8.12.1988 ,

כל התובע לעצמו זכות או טובת מאה כלשהן בקרקע האמו
רה ורוצה לקבל פיצוי על כך ,נדרש לשלוח לוועדה תוך חודשיים
מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על זכותו או על טובת
ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו
שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו ,בפנקסי רישום המקרקעין,
והודעה המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הס־
כום הנתבע בכל סעיף וסעיף.

מס׳
הגוש

מס׳
החלקה

שסח החלקה
במ׳׳ד

6636
6645
6645
6645
6646
6646
6646
.6646
6646
6646

646
41
43
45
62
64
66
73
76
77

23,613
45,939
6,059
17,154
5,251
3,545
26,218
2,923
1,434
4,103

שטח להפקעה
בקירוב במין־
700
4,000
60
600
3,150
700 .ן2
180
500
800
150

העתק התשריט מופקד במשרד תועדה ,שד בן־גוריון ,68
1

ס׳׳ח התשכ״ה ,עמ׳ .307
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ובאגף נכסים ומשק של העירייה ,כיכר מלכי ישראל ,תל־אביבייפו,
וכל המעוניין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
כ״ה כסיה התשמ׳׳ז) 22ביוני (1987
)חמ (3-2

שלמה להט
יושב־דאש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל־אביב־יפו

הודעה לפי סעיפים  5ו־7
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התמה והבנייה ,התשכ״ה1965-

)

4

4

0

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ד 190לחוק התכנון והבנייה,
התשכ״ה965-ח ,ובהתאם ל״תכנית ב נ ח ערים מפורטת מס׳ - 666
חלק סתמית מתאר מס׳  ,479תיקון מס׳  1לשנת  1956של תמית
מתאו־ יפו  -בגושים וחלקי גושים ,7029,7028,7027 ,7026,7022
 ,שהודעה בדבר
׳
׳
A
.
B
/7032,7034,7035,7036,7
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1030התשכ״ג ,עמ׳ ,1740
סוסדת מה הוועדה המקומית לתכנה ולבנייה תל־אכיבייפו)להלן
 התערה( הודעה ,כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לעירייתתל־אביב־יפו)להלן  -־העירייה /לחלוטין לצרכי ציבור וכי העירייה
מומה לישא וליתן על רכישת הקרקע האמורה.
כל התובע לעצמו זכות או סובת הנאה כלשהן בקרקע האמד
רה ,וחצה לקבל פיצוי על כך ,נדרש לשלוח לוועדה ,תוך חודשיים
מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על זכותו או טובת הנאה
אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו ,שיכללו
את פרטי הרישום ,אס ישנו ,בפנקסי חשום המקרקעין ,והודעה
אספרטת לסעיפים את הפיצויים שהוא תובע וכן חישוב הסכום
הנתבע בכל סעיף וסעיף.
 pנמסרת מ ה הודעה כי העידיה מתכוונת לקנות מיד חזקה
בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי הציבור
שלמענם ודא עומדת לרכשה ,והוועדה מורה בזה ,שכל אדם המחזיק
בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.
תופפת
חלקות ,102 ,101 ,100 ,99 ,98 ,97 ,96 ,95 ,94 ,93 ,92 ,91 ,90 39
 ,107,106,105,104 ,103בשלמות בגוש  ,7034בהתאם לתשריט
כשהשטח המיועד להפקעה מותחם בו בצבע חום.
העתק התשריט מופקד במשרדי הוועדה ,שד׳ בךגודיון ,68
ובאגף נכסים ומשק של העירייה ,כיכר מלכי ישראל ,תל־אביכ־יפו,
וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין בו'בשעות העבודה הרגילות.

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור1943 /
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ר 190לחוק התכנון והבנייה,
התשכ׳׳ה1965-י ,ובהתאם ל׳׳תכנית לק׳( א׳ מזרחית לוואדי
מוצררה״ ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה כילקוס הפרסומים ,143
התשי״א ,עמ׳  ,677ובהתאם ל״תכנית מסי  ,422תיקון ־מם׳  6של
תכנית מפורטת ׳K׳ תל אביב ",אדמות מעבד נחל אילוף ,שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,466התשט׳ז ,עמי ,667
ובהתאם ל״תכנית מס׳  ,691שינוי מס׳  1לשנת  1961לתכנית
מפורטת מסי ׳K׳ )אדמות מעבר לנחל אילמ /גושים וחלקי גושים
6164 ,7098 ,7097,7096 ,6150 ,6133״ ,שהודעה כדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1439התשכ׳׳ו /עמ׳  ,1131מצהירה בזה
הוועדה המקומית לתכנה ולבנייה תל־אביב־יפו)להלן -הוועדה(
בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות)רכישה לצרכי ציבור<1943 /
)להלן  -הפקודה /בי הקרקע המתוארת בתוספת שביהם אליה פור־
סמה הודעה לפי סעיפים"  5ר 7לפקודה בילקוט הפרסומים ,3568
התשמ״ה ,עמ׳  ,2717תהיה לקניינה הגמור והמוחלס של עיריית
תל־אביב־יפו מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
תופפת
חלקים מחלקה  815בגוש  ,6150בשטח של כ־ 8,000כדא ,בהתאם
לתשריט כשהשטח המופקע מותחם בו בצבא אדום.
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית בעיריית
תל־אביב־יפו וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
כיח בכסלו התשמ״ט ) 7בדצמבר (1988
שלמה להט
)חמ (3-4
ידשב־ראש הוועדה המקומית
לתכנה ולבנייה תל־אביב־יפו
׳ ס*ח התשכ״ה ,עמ׳ .307
י ע״ר  ,1943תוס׳  ,1עמי .32

הודעה לפי סעיפים  5ד7
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור1943 /
ולפי חוק התכנה והבנייה ,התשכ־׳ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ד 190לחוק התכנה והבנייה,
התשכ״ה1965-י ,ובהתאם ל״שינוי תכנית מתאר מקומית לתכנית
מס׳ פת9/1207/״ ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפדםו־
מיס  ,3221התשמ״ה ,עמי  ,2853מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכ־
בון ולבנייה פתח־תקוה )להלן  -הוועדה( הודעה ,כי הקרקע
המתוארת בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין לצרכי ציבור ,וכי הווע־
דה מוכנה לשאת ולתת ע ל רכישת הקרקע האמורה.

כ־ט בחשון התשמ״ס) 9בנובמבר (1988
שלמה להט
)חמ (3-2
יושב־ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל־אביבייפו

מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על זכותו או על סובת

י ם׳ח התשכ״ה ,עמי 07י

י ם״ח התשכ״ה ,עמי .307
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כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע האמו־
רה ורוצה לקבל פיצוי ע ל כך ,נדרש לשלוח לוועדה תוך חודשיים

״לש 0הפרסומים  ,3599כ״5ז בכסלו התשמ״ס8.12.1988 ,

ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו
שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו ,בפנקסי רישום המקרקעין,
והודעה המפרטת לםעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הס-
מם הנתבע בכל סעיף וסעיף.
מ נמסרת בזה תרעה ט הוועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה
בקרקע האמורה מפני שהיא דתשה באופן דחוף לצרכי הציבור
שלמענם היא עומדת לרכשה ,והוועדה מורה בזה שכל אדם המחזיק
בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.
תופפת
גוש  6400בפתודתקוה,
חטיבת קרקע בשטח של  80מ״ר המהווה חלק מהלקה  ;110חטיבת
קרקע בשטחשל  39מ״ר המתוהחלק מחלקה  ;115חטיבת קרקע
בשטח של  121מ׳׳ר המהווה חלק מחלקה  ;116חטיבת קרקע בשטח
של  49מ״ר המהווה חלק מחלקה  ;118חטיבת קרקע בשטח של 65
נדר המהווה חלק מחלקה  ;119חטיבת קרקע בשטח של  36מ״ר
המהווה חלק מחלקה  ;120חטיבת לרקע בשטח של  30מ ד המהווה
חלק מחלקה .121
מ ת ק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית בעיריית
פתח־תקוה וכל המעוניין בדבר רשאי לדין בו בשעות העבודה
הרגילות.
כ׳׳ב בחשון התשמ׳׳ט ) 2בנובמבר (1988
דב תפורי -
׳־
<חמ (3-2
יושטראש הוועדה המקומית
ל ת מ ל ולבנייה פתח־תקוה

הודעה לפי סעיפים'  5ו־ד
לפקודת הקרקעות)רכישת לצרכי ציבור(4943 ,
ולפי חוק התמון והבנייה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ד 190לחוק התמון והבנייה,
התשכ״ה , 1965-ובהתאם ל״שינוי תכנית מתאר מקומית מס׳ פת/
 ,"9/1207שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3221
התשמ״ה ,עמ׳  ,2853מוסרת בזה הוועדה המקומית לתמון ולבנייה
פתח־תקוה)להלן  -תועדה( הודעה ,כי הקרקע המתוארת בתוספת
דרושה לוועדה לחלוטין לצרט ציבור ,וכי הוועדה מוכנה לשאת
ולתת על רכישת הקרקע האמורה.
1

כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע האמו
רה ורוצה לקבל פיצוי על כך ,נדרש לשלוח לוועדה תוך חודשיים
מיום פרסום הודעה.,זו ברשומות ,הרצאה ע ל זכותו או ע ל טובת
ההנאה אשר לו בקרקע האמורה,׳ בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו
שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו ',בפנקסי רישום המקרקעין,
והודעה •המפרטת לסעיפיהס את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הס־
ט ם הנתבע בכל סעיף וסעיף.
כן נמסרת בזה תדעה ט הוועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה
בקרקע האמורה מפני שהיא דרושה באופן דתף לצרבי הציבור
י ס״ח התשכ״ה ,עמ׳ .307
ילקוס הפרסומיס  ,3599ב׳׳ס בכסלו התשמ״ט8.12.1988 ,

שלמענם היא עומדת לרכשה ,והוועדה מורה מה שכל אדם המחזיק
בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה נד-
תוספת
גוש  6400בפתח־תקוה,
חטיבת קרקע בשטח של  51מ״ר המהווה הלק מחלקה  ;100חטיבת
קרקע בשטח של  46מ ד המהווה חלק מחליאה  ;101חטיבת קרקע
בשטח של  46נדר המהווה חלק מחלקה  ;102חטיבת קרקע כשסח
של  46מ״ר המהווה חלק מחלקה  ;103חטיבת קרקע בשטח של 46
מ׳׳ר המהווה חלק מחלקה  ;104חטיבת קרקע בשטח של  30מ׳׳ו־
המהווה חלק מחלקה  ;105חטיבת קרקע בשטח של  60מ׳׳ד המהווה
חלק מחלקה  ;106חטיבת קרקע בשטח של  40ברר המהווה חלק
מחלקה .108
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית בעיריית
פתח־תקוה וכל המעוניין בדבר ו ש ר לעיין ט בשעות המודה
הרגילות.
כ׳׳ב בחשון התשמ״ט) 2בנובמבר (1988
דב תמרי
)חמ (3-2
.יושטראש תועדה המקומית
לתכנון ולבנייד\פתזדתקוה

יי הודעה לפי סעיפים  5ו־ד
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי צימר1943 /
ולפי חוק התכנון והבנייד ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמטתה לפי סעיפים  189ר 190לחוק התכנון והבנייה,
התשכ־ה1965-י ,ובהתאם ל׳׳שינוי תכנית מתאו־ מקומית מס׳ פת/
9/1207׳׳ ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ¿¿21
התשמ׳׳ה ,עמ׳  ,2853מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
פתח־תקוה)להלן  -הוועדה( תדעה ,ט הקרקע המתוארת בתוספת
דרושה לוועדה לחלוטין לצרט ציבור ,וכי הוועדה מוכנה לשאת
ולתת על רכישת הקרקע האמורה.
כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע האמו
רה ורוצה לקבל פיצוי על כך ,נדרש לשלוח לוועדה תור חודשיים
מיום פרסום תדעה זו ברשומות ,הרצאה על זכותו או על טובת
ההנאה אשר לו כקרקע האמודד״ בצירוף ראיות לחיזוק תטעתו
שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו ,בפנקסי רישום המקרקעין,
והודעה המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע חדשוב הס
כום הנתבע בכל סעיף וסעיף.,
כן נמסרת בזה הודעה כי תועדה מתמונת לקנות מיד־ חזקה
בקרקע האמורה מפני שהיא דרושה,באופן דחוף לצרכי הציבור
שלמענם היא עומדת לרכשה ,והוועדה מודה מה שכל אדם' המחזיק
בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.
תופפת
גוש  6400בפתח־תקוה,
חטיבת קרקע בשטח של  105מ׳׳ר המתוה חלק מחלקה  ;122ושיבת
קרקע בשטח של  40מ״ר המהווה חלק מחלקה  ;124חטיבת קרקע
1

ס״ח התשכ״ה ,עמ׳ .307
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בשטח של  16מ״ר המהווה חלק מחלקה  ;125חטיבת קרקע בשטח
של  40מ׳׳ר המהווה חלק מחלקה  ;126חטיבת קרקע בשטח של  31כ״ב בחשה התשמ״ט ) 2מובמבר (1988
ד ג תכירי
כדר המהווה ולק מחלקה  ;128חטיבת קרקע בשטח של  199מ׳׳ר )חמ (3-2
המזווה חלק מחלקה .197
יושב־ראש הוועדה המקומית
הרגילות.

לתכנון ולבנייה פתח־תקוה

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית בעיריית
פתזדתקוה וכל המעמיק בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות)רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ״ה1965-

נדב בחשון התשמ״ט) 2בנובמבר (1988
דג תבורי
)חמ (3-2
יושב־דאש הוועדה המקומית
לתכנה ולבנייה פתח־תקוה

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ר 190לחוק התכנון והבנייה,
התשכ״ה , 1965-ובהתאם ל״תכנית מפורטת מס׳ פת"3/646/
)להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה כילקוט הפרסר
מיס  ,2965התשמ״ד ,עמ׳  ,102מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכ
הודעה לםי םעיםימ  5ו־ד
נון ולבנייה פתח־תקוה)להלן -הוועדה( בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות)רכישה לצרכי ציבור(1943 ,־ )להלן  -הפקודה( ,כי קרקע
לפקודת הקרקעות)רכישה לצדכי ציבור(1943 ,
המתוארת בתוספת שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ד7
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ״ה1965-
לפקודה בילקוט הפרסומים  ,3568התשמ״ח ,עמ׳  ,2718תהיה
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ר 190לחוק התכנון והבנייה ,לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית פתודתקוה מיום פרסום הודעה
התשכ״ה1965-י ,ובהתאם ל״שינוי תכנית מתאר מקומית מס׳ פת /זו ברשומות.
 ,"9/1207שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3221
תופפת
התשמ׳׳ה ,עמ׳  ,2853מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנה ולבנייה
פתח־תקוה)להלן  -הוועדה /הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת חטיבת קרקע בשטח של  84מ״ר המהווה חלק מחלקה  252בגוש
דרושה לוועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הוועדה מוכנה לשאת .6375
ולתת על רכישת הקרקע האמורה.
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית בעיריית
!

פתה׳תקוה וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.

כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע האמו
רה ורוצה לקבל פיצוי על כך נדרש לשלוח לוועדה תדר חודשיים
גדום פרסום ודעה זו ברשומות ,הרצאה על ומתו או על טובת כ״ג בחשון התשמ״ס) 3בנובמבר (1988
דכ תגורי
ההנאה אשר לו כקרקע האמורה בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו )חם (3-4
שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו ,בפנקסי רישום המקרקעין,
יושב־ראש הוועדה המקומית
והודעה המפרטת לםעיפיהס את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הס
לתכנון ולבנייה פתח־תקוה
כום הנתבע בכל סעיף וסעיף.
פ״ח התשכ״ה ,עמ׳ .307
ס נמסרת כזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקטת מיד חזקה
ע״ר  ,1943תוס׳  ,1עמ׳ .32
בקרקע האמורה מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי הציבור
שלמענם היא עומדת לרכשה ,והוועדה מורה בזה שכל אדם המחזיק
הודעה לפי סעיף 19
כקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
תופפת
ולפל חוק התכנון והבנייה ,התשכ״ה1965-
1

1

בגוש  6400בפתחיתקוה,
חטיבת קרקע בשטח של  40מ״ר המהווה חלק מחלקה  ;147חטיבת
קרקע בשטח של  36מ־ד״המהווה חלק מחלקה  ;149חטיבת קרקע
כשטח של  40מ־ר המהוה חלק מחלקה  ;152חטיבת קרקע בשטח
של  40מ״ר המהווה חלק מחלקה  ;154חטיבת קרקע בשטח של 41
מ ד המהווה חלק מחלקה  ;155חטיבת קרקע בשטח של  228מ״ר
המהווה ולק מחלקה  ;246חטיבת קרקע בשטח של  14כדר המהווה
חלק מחלקה .271
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית בעיריית
פתח־תקוה וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה
י ם״ח התשכ־ה ,עמי .307

458

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ד 190לחוק התכנון והבנייה!
התשכ״ה1965-י ,ובהתאם ל׳׳תכנית מס׳ פת6/1153/״ )להלן -
התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,1224
התשבץ ,עמ׳  ,177מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
פתח־תקוה )להלן -הוועדה( בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
)רכישה לצרכי ציבור() 1943 ,להלן  -הפקודה( ,כי קרקע
המתוארת בתוספת שביחס אל־ה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ר7
לפקודה בילקוט הפרסומים  ,3573התשמ״ח ,עמי  ,2907תהיה
לקניינה הגמור והמוחלט של עירית פתודתקוה מיום פרסום הודעה
נ

1
2

ס״ח התשכיה ,עמ׳ .307
ע־ר  ,1943תוס׳  ,1עמ׳ .32
ילקוט הפרסומים  ,3599כ־ס בכסלו התשמ׳׳ט8.12.1988 ,

זו ברשומת.
תוספת
חטיבת קרקע בשטח של  13301נדר המהווה את חלקה  189בגוש
.6194
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית בעיריית
פתח־תקוה ובל המעוניין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה
התלות.
כ״ג בחשון התשמ׳׳ט) 3מובמבר (1988
ד ג תגורי
<חמ (3-4
יושבדאש תועדה המקומית
לתכנת ולמייה פתח־תקוה

הודעה לפי סעיץ19 6
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור1943 /
ולפי חוק התבנון והבנייה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סממתה לפי סעיפים  189ר 190לחוק התמת והבנייה,
התשב״ה1965-י ,ובהתאם ל״תמית מפורטת מס׳ פת1208/״)להלן
 התמית /שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,1909התשל׳׳ג ,עמ׳  ,1447מצהירה בזה תועדה המקומית לתמון
לבנייה פתח־תקוה )להלן -התערה( בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות)רכישה לצרכי צימר1943 /־ )להלן  -הפקודה /כי קרקע
המתוארת בתוספת שביחס אליה פורסמה תועדה לפי סעיפים  5ר7
לפקודה בילקוט הפרסומים  ,3573התשמ׳׳ו /עמ׳  ,2909תתה
לקניינה הגמר והמוחלט של עירית פתח״תקוה מיום פרסום הודעה
זו'ברשומות.

הוועדה /הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת רחשה לוועדה
לחלוטין לצרכי ציבור וכי הוועדה מוכנה לשאת ולתת על רכישת
הקרקע האמורה.
כל התובע לעצמי זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע האמו־
רה ורוצה לקבל פיצוי על כר נדרש לשלוח לוועדה ,תוך חודשיים
מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על זכותו או על טובת
ההנאה אשר לו בקרקע האמורה בצירוף ראיות לחיזוק בתיעתו
שיכללו את פרסי הרישום ,אם ישנו ,בפנקסי רישום המקרקעין,
והודעה המפרטת לסעיפיהס את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הס
כום הנתבע בבל סעיף וסעיף.
 pנמסרת מה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה
בקרקע האמורה מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי הציבור
שלמענם היא עומדת לרכשה ,והוועדה מורה בזה שכל אדם המחזיק ״
בקרקע האמרה ימסור מיד את החזקה בד״
תופפת
חטיבת קרקע בשטח של  218פדר המהווה חלק מחלקה  26בגוש
 ,6377פתח תקוה.
ומנתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית בעיריית
פתח־תקוה וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
י״ח בכסלו התשמ״ט) 27בנובמבר (1988
דג תמדי
<חמ (3-2
יושב״דאש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתודתקוה

תופפת

הודעה לפי סעיפים  5דד

חטיבת קרקע בשמח של  43נדר המהווה את חלק מחלקה  54בגוש
.6324

לפקודת הקרקעות)רכישה לצרכי ציבור1943 /
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשב־ה1965-

העתק התכנית מופל! במשרדי הוועדה המקומית בעיריית
פתח־תקוה וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הדגלות.

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ר 190לחוק התכנון והבנייה,
התשכ״ה1965-י ,ובהתאם ל״שינוי תכנית מתאר מקומית מס׳ רח/
400״ )להלן  -התכנית /שתרעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומם  ,2752התשמ״א ,עמ׳  ,2992מסרת מ ה הוועדה המקד
מית לתכנון ולבנייה רחובות )להלן  -הוועדה /כי הקרקע
המתוארת בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הוועי
דה מוכנה לשאת ולתת בדבר על רכישת הקרקע האמורה.

כ״ג בחשה התשפדט) 3בט־במבר (1988
ד ג תגורי
)חמ (3-4
יושב־ראש התערה המקומית
לתכנון לבנייה פתח־תקוה

לפקודת הקרקעות)רטשה לצרט ציבור1943 /
ולפי חוק התמת והבנייה ,התשכ״ה1965-

כל התובע לעצמו זכות או טובת מאה כלשהן בקרקע האמו־
רה ורוצה לקבל פיצוי על כר נדרש לשלוח לוועדה ,תור חודשיים
מיום פרסום תדעה זו ברשומת ,הרצאה על זכותו.או על סוכת
ההנאה אשר לו בקרקע האמרה בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו
שיכללו את פרסי הרישום ,אם ישנו ,בפנקסי רישום המקרקעין,
והודעה המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הס־
מם הנתבע בכל סעיף וסעיף.

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ד 190לחוק התכנת והמייה,
התשכ־ה1965-״ ,ובהתאם ל״תכנית מס׳ פת ,"1205/שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בלקוס הפרסומים  ,1048התשכ״ד ,עמ׳ ,270
מוסרת בזה תועדה המקומית לתמון לבנייה פתח־תקוה)להלן -

כן נמסרת בזה תדעה כי הוועדה מתמונת לקנות מיד חזקה
בקרקע האמורה מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי הציבור
שלמענם היא עומדת לרכשה ,והוועדה מורה מ ה שכל אדם המחזיק
בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בד«

סייח התשכ״ה ,עמי .307
* ע׳׳ר  ,1943תוס׳  ,1עמ׳ .32
1

י

הודעה לפי סעיפים  5ו־7

י ס״ח התשכ״ר״ עמ׳ .307
ילקוט הפרסומים  ,3599ביט בכסלו התשמ״פ8.12.1988 ,

» ס״ח התשכ״ה ,עמי .307
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הודעה לפי סעיפים  5ד7

תוספת

לפקודת הקרקעות )רכישה לצרבי ציבור(1943 ,
ולעי חוק התכנון והבנייה ,התשכ־ה1965-

גוש  ,3704חלק מחלקה .375
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית בעיריית
פתח״תקוה וכל המעוניין בדבר דשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 188.עד  190לחוק התכנון
והבניין•״ התשכ״ה) 1965-להלן  -החוק( ,ובהתאם לתכניותx :
׳׳תכנית מתאר מס׳  - 849עכו״ ,שהודעה ברבר אישורה פורסמה
ז׳ בכסלו התשמ״ט) 16מובמבר (1988
בילקוט הפרסומים  ,3527התשמ״ח ,עמי  ;832ב ׳׳תכנית בניין ערים
.יחזקאל ח־מלך
)חמ (3-2
מס׳  - 269צפון עבו״ ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
יושב־דאש הוועדה המקומית
הפרסומיפ  ,634התשי״ט ,עמי  ,345מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות
לתכנון ולבנייה עכו)להלן  -הוועדה( ,הודעה מ הקרקע המתוארת
בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין למסרה הציבורית שלה נועדו
הודעה לפי סעיפים  5ד7
בתכנית והוועדה סבורה כי אין פיצויים או פיצויים מופחתים
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
עשויים להשתלם בשל אותה קרקע.
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ״ה1965-
כל התובע לעצמו זכות או טובת מאה כלשהן בקרקע האמד
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ד 190לחוק התכנון והבנייה,

התשכ״ה1965-י ,ובהתאם ל״שינוי תכנית מתאר מקומית מס׳ נם/
 ,"99שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים מס׳ ,3561
התשמ״ה ,עמי  ,2383מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
נס־ציונה)להלן  -הוועדה( הודעה ,כ י הקרקע המתוארת בתוספת
רחשה לחלוטין לצרכי ציבור .ו כ י אין הוועדה חייבת בתשלום פ ד
צדים בשל רכישת הקרקע האמורה.
כל אדם הטוען שיש לו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה וחצה לקבל פיצוי על כך ,בין מכוח זכות ובין מתוך נימוק

שייגרם סבל אם לא ישולמו פיצויים או פיצויים מופחתים ,נדרש
לשלוח לוועדה תוך חודשיים מיום פדסופ הודעה ז ו ברשומות,
הרצאה על זכותו או על טובת ההנאה אשר ל ו בקרקע האמורה
בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו ,שיכללו א ת פרסי הרישום ,אס ישנו,
בפנקסי משום המקרקעין ,והודעה המפרטת לסעיפיהם א ת הפיצד
יים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף ,ואם
נתבעים פיצויים מתוך נימוק שייגרם סבל א ם ל א ישולמו פיצויים
או פיצויי1ס מופחתים ,ראיות התומכות בטענה כ י ייגרם סבל.
 pנמסרת מ ה הודעה ,כי הוועךה מתכוונת לקנות מיר חזקה
בקרקע האמורה מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי הציבור
שלמענם היא עומדת לרכשה ,והוועדה מורה בזה ש כ ל אדם המחזיק
בקרקע האמורה ימסור סיד את החזקה בה.
;

!

רה וחצה לקבל פיצוי על כד בין מכוח זכות ובין מתון־ נימוק
שייגרם סבל אם לא ישולמו פיצויים או פיצויים מופחתים ,נדרש
לשלוח לוועדה ,תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות
הרצאה על זכותו או טובת הנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו ,שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו,
בפנקסי רישום המקרקעין ,והודעה המפרטת לסעיפיה[ את הפער
יימ מתוך נימוק שייגרם סבל אם לא ישולמו פיצויים או פיצויים
מופחתים ,ראיות התומכות בטענה כי ייגרם סבל.
 pנמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה
בקרקע האמורה מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצדכי הציבור
שלמענם היא עומדת לרכשה ,והוועדה מודה בזה שכל אדם המחזיק
בקרקע האמורה ימסור מיד את החוקה בה.
תוספת
ש ט ח הקרקע להפקעה כ־ 12,800מ׳׳ר)מדור גרפית ועפ״י נתוני
מפת גוש ממשלתית(־
בגוש  ,18016חלקות  ,106חלק מחלקה .4
במסומן בתשריט.
העתק התשריט האמור ,מופקר במחלקת רישוי הבנייה שב־
עיריית עכו ,וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.

כ״ב בחשו! התשמ׳׳ט < 2בנובמבר (1986
תופפת
אלי דה קסטרו
)חמ (3-2
גוש  ,3842חלק מחלקה  ;33ג ו ש  ,3849ח ל ק י חלקות  ;7,5,4גוש
יושב־ראש הוועדה המקומית
 ,3850ולק מחלקה  ;222ג ו ש  ,3852חלקי ח ל ק י ת .64,61
לתכנון ולמייה עכו
העתקי התכנית והתשרים מופקדים במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולמייה נס־ציונה וכל ה מ ע ו נ י ץ בדבר רשאי לעיין בהם

! ס״ח התשכ״ה ,עמ׳ .307

בשעות העבודה הרגילות.

הודעה לפי סעיפיה  5ו־7

ו׳ בכסלו התשמי׳ט) 15בנובמבי (1988
<חמ (3-2

לפקודת הקרקעות )רכישה לצרבי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ״ה1965-

ניסן קרוםסקי
יזשב־ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נס־ציונה

* ס׳׳ח התשכ׳׳ה ,עמ׳ .307
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בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189 ,188ר 190לחוק התכנון
והבנייה ,החשכ״ה1965-י ,ובהתאם ל״תכנית מפורטת מס׳ ג,3094/
1

ס׳׳ח התשכ״ה ,עמי 07ן.
ילקוט הפרסומים  ,3599ט׳ט במלו התממ־מ8.12.1968 ,

שינוי לתמית מפורטת מס׳  - 1528שינוי מערכת כבישים מוצעת
בכפר ריינה׳׳)להלן  -התכנית /שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,2797התשמ״ב ,עמי  ,1414מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתמון ולמייה מבוא העמקים)להלן  -הוועדה( הודעה,
כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה למועצה המקומית דיינה
)להלן  -המועצה( ,לחלוטין לצרכי ציבור וכי אין הוועדה ,או המוע
צה חייבת לשלם פיצויים מופחתים בשל רכישת הקרקע האמורה.
כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע האמו
רה ורוצה לקבל פיצוי על כך ,בין מכוח זכות ובין מתוך נימוק
שייגרם סבל אם לאיישולמו פיצויים או פיצויים מופחתים ,נדרש
לשלוח לוועדה ,תוך חודשיים מיום פרסום' הודעה זו ברשומות,
הרצאה על זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה
בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו ,שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו,
בפנקסי רישום המקרקעין ,והודעה המפרטת לסעיפיהם את הפיצו
יים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף ,ואם
נתבעים פיצויים מתוך נימוק שייגרם'סבל אם לא ישולמו פיצויים
או פיצויים מופחתים ,ראיות התוממת בטענה כי ייגרם סבל.
 pנמסרת בזה הודעה ,כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה
בקרקע האמורה מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי הציבור
שלמעט ודא עומדת לרכשה ,והוועדה מורה בזה שכל,אדם המחזיק
בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.
תופפת

על־פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
עיקרי הודאות שינוי התכנית :א( קביעת בינוי לתוספת בנייה
לפי נספח בינוי; ב( הגדלת אחוזי הבנייה מ״ 79.5%ל־2%מ ג(
שינוי קווי בניץ אחוריים מ־ 5.0מ׳ ל־ 345-1.65בחל)?! מסי
 30המקורית; ד( איחור וחלוקה חדשה.
הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה כילקוט הפרסומים
 ,3565התשמ״ח ,עמי  .2594י
) (2׳׳תכנית מס׳ 2389א׳ ,שינוי מס׳  1/87לתכנית מסי 2389״.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית; גוש  ,30143חלקה
 - 23ירושלים ,שכ׳ קסמון ,רוז׳ אנטיגונוס מס׳  ,30הכל על פי
הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
עיקרי הוראות שינוי התכנית; החלת הוראות תכנית מס׳ 2734
,בדבר אזור מגורים  5מיוחד על השטה.
הודעה על הפקדת שינוי התבנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,3573התשמ״ח ,עמי .2912
) (3״תכנית מס׳  ,3824שינוי מס׳  36/87להמית המתאר חמקו־
מית לירושלים״.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התמית :גוש  40185חלקה
 - 42ירושלים ,שיכון רסקו ,רח׳ טשרניחובפקי  ,50הכל על פי
הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
עיקרי הוראות שינוי התכנית :א( שינוי יעוד שטח מאזור מגר
דים  1לאזור מגורים כדוחה  aהגדלת אחוד הבנייה מ־75%
ל־ ;202%ג( קביעת בינוי לתוספות בנייה סטנדרטיות בצדו
הצפוני מערבי של הבניין בהתאם לנספח הבינוי* .ח קביעת
קווי בניין לתוספות; ה( קביעת הוראות מ י ן הריסת מדפסות.
;

גוש  ,17511חלק? חלקות .19 ,18,17,13,12,11
העתק תענית מופקד.במשרדי הוועדה המקומית מבוא
העמקים ,רח׳ כרמל  ,20/5נצרת עלית ,וכל המעוניין בדבר רשאי
לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
כ״ט בחשון התשמ׳׳ס) 9בנובמבר (1988
)חמ (3-2
 .ישראל קניג
יושב־ראש הוועדה המקומית
לתמון ולמייה מבוא העמקים

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה,
התשב״ה1965-
מחוז ירושלים
 .מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישוד שינויי תפניות מתאר מקומיות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ״ה ,1965-כי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים
החליטה לאשר ,באישור שר הפנים ,שיטיי תכניות מתאר מ ^ ו ת
אלה:
) (1״תמית מס׳ 1304אי ,שיטי מסי  33/85לתבנית המתאר המקו־
מית לירושלים ,שינוי מס׳ ־ 1/85לתכנית מם׳  1304ושינוי
מם׳  2/85לתכנית מס׳ 1042׳׳.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש  ,30342חלקות
 - 30,27ירושלים ,שכ׳ בית וגן ,דח׳ הרב פרנק מס׳  ,10הכל־
ילקוט הפרסומים  ,3599כ״ט מסלו התשמ״ט8.12.1988 ,

הודעה על הפקדת שינוי התמית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,3578התשמ״ח ,עמ׳ .3069
) (4״תכנית מס׳ 2014א׳ ,שינוי מס׳  1/87לתמית מס׳ ."2014
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התמית :גוש  ,30007חלקות
 - 44-43ירושלים ,שכ׳ קטמון ,שטח בין רח׳ השיירות. ,רח׳
המשוריינים ורח׳ המצור ,הכל על־פי הגבולות המסומנים בת־
שריט בקו כחול.
עיקרי הוראות שינוי התכנית :א( הגדלת סה׳׳כ שטחי הבנייה
מ־ 1205מ״ר המותרים ל־ 1808מ״ה ב( קביעת בינוי וקווי
בניין לתוספת קומה לבית אבות עירוני בהתאם לנספח
הבינוי; ג( איחוד חלקות.
הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים ,3573התשמ״ח ,עמ׳ .2912
) (5״תמית מס׳ 3634״.
ואלה השטחים הכלולים בשינו/י התמית :גוש  ,30607חלקה
 45־ ירושלים ,שכ׳ בית חנינא ,שטח בין.קואורדינטות רוחב
אורך
קואורדינטות
ובין
138.620-138.550
 ,171.600-171.475הכל על־פי הגבולות המסומנים בתשריט
בקו כחול־
עיקרי הוראות שינוי התמית; א( קביעת יעוד שסח כאזור
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הודעות לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ^ה965-ו
מגורים  ;1ב( התוויית דרו חדשה והרחבת דדך קיימת; ג(
קביעת קווי מיץ; ח חלוקה חדשה.
הודעה על הפקדת ש ע ד התכנית פורסמה בילpט הפרסומים
 ,3493התשמיח ,עמ׳ .134
שמדי התכניות האמורים ,בצורה שאישרה אותם הוועדה המ
חוזית ,ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם ,הופקדו במשרדי
התערה המחתית האמורה ,וכן במשרדי התעדה המקומית לתכנת
ומייה ירושלים ,וכל המעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב המון מקומי ירושלים

• הודעה גדגר הפקדת תמית מפורטת
נמסרת מה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנת והבנייה,
התשכ״ה־ ,1965כי במשרדי הוועדה המחוזית לתמון ולבנייה מחוז
ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולמייה ירושלים הופ
קדה תמית מפורטת הנקראת ״תמית מס׳ 2783ב׳״.
ואלה השטחים הכלולים בתמית :ירושלים -,סילוואן  -כפר
השילה /חלק מגוש שומה  ¿9986חלק מגוש שומה  29987וחלק
מגוש שומה  ,29990שטח כין קואורדינטות אורך -172.710
 172.540ובץ קואורדינטות רוחב  130.580-130.930ובהתאם לאזור
לתמון מפורט שבתמית מס׳ 2783א׳ ,הכל עלי&י הגבולות המסו
מנים בתשריט ב  pכחול.
עיקרי הוראות התכנית :א( קביעת הוראות בנייה ופיתוח
השטח; מ קביעת הודאות והנחיות בגין ביצוע וריהוט דרבים,
מעבדים ציבוריים להולכי רגל ושםחים פתוחים צימרייע ג( חלוקה
חדשה.
כל המעוניין בתמית רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשר
דים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרם תכנוני אחר ,הרואה
עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
לחוק ,רשאי להגיש התנגדות במשרדי הוועדה המקומית האמורה,
תוך חודשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומית.
התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אס כל היגשה בכתב
בפירוט הנמקות ובליוד תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא
מסתמכת.
מרחב תכנת מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת שינויי תכניות מתאר מקומיות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התמון והבנייה,
התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחחית לתכנון ולבנייה מחוז
ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנת ולבנייה ירושלים
תפקדו שינדי תמיות מתאר מקומיות אלה
) (1״תמית מס׳ 2954א׳ ,שינוי מס׳  6/86לתכנית מתאר מקומית
לירושלים ,שינוי מם׳  2/86לתבנית מתאר מס׳ עמ ,9/שינד
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מ ס ׳  1/86ל ת כ נ י ו ת מ ס ׳ 2823אי ,מ ס ׳  1884ומם׳ 915״.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :ג ו ש  ,30112ח ל ק ו ת
 ;85-83ג ו ש  ,30113ח ל ק ו ת  ,22-2! ,18,11-9חלקי ח ל ק ו ת
 ;20-19 ,17ג ו ש  ,30114ח ל ק ו ת  ;57-51 ,46 ,43 ,1ג ו ש
 ,30136חלקי חלקות 2״ :3ג ו ש  ,30152חלקי ח ל ק ו ת ;11,7,2
ג ו ש  ,30188חלקות  - 30 ,25-19ירושלים ,השטח• הידוע
כ״מחנה אלנבי״ ,ש ט ח בין הרחובות ד ר ך חברון ,רח׳ אלבק ,רח׳
בית׳׳ר ורה׳ עיךגדי ,גושי שומה ) 30136 ,30113 ,30112ח׳׳ח
) 30152 ,(3/1כולל ח ל ק ה א ,ש א י נ ה ממוספרת ב מ פ ת הגוש(,
ה ב ל על־פי הגבולות המסומנים בתשריט ב ק ו כחול.
עיקרי הוראות שינוי התכנית :א( שינוי י ע ו ד ש ס ח מ ש ט ח
פ ר ט י פ ת ו ח ומאזור מגורים  1ל ש ט ח למלונאות ,ל ש ט ח ספורט,
לשטחים לבנייני ציבור ,ל ש ט ח ש ל שימוש משולב ש ל מסחר
ומוסד ,לאזור מפחדי ,לאזור מסחרי מ י ו ח ד ו ל ש ט ח ציבורי
פתוח; ב( שינוי י ע ו ד ש ט ח מ ש ט ח ציבורי פ ת ו ח ל ש ט ח לבנייני
ציבור; ג( שינוי י ע ו ד ש ט ה מאזור מגורים  5מ י ו ח ד ל פ י ה ת כ 
נ י ת ; ד( ק ב י ע ת א ח ו ד בנייה מרביים ש ל  200%באזור
המלונאות וקביעת אחוזי בנייה מרביים ש ל  100%באזור ה מ ס 
חרי; ה( ק ב י ע ת בינוי והוראות בנייה לאזור המסחרי המיוחד
ולשטח הספורט בהתאם לנספח הבינוי? ו( ק ב י ע ת הוראות
ב י נ ד לאזור המלונאות ולאזור המסחרי; ז( ק ב י ע ת הוראות
ב י נ ד מנחות למבנים לאורן־ ד ר ך חברון; ח( ק ב י ע ת הוראות
ב ג ץ עצים לשימור וטיפול נופי; ט( קביעת הוראות בגין מב
נ י ם להריסה; י( ק ב י ע ת הוראות לחניה ציבורית בשטח ה ס פ ד
ר מ יא( התוויית דרכים חדשות ,הרחבת דרבים קיימות ,ביטול
דרכים והתוויית מעברים ציבוריים ל ה ו ל כ י רגל; יב( איחוד
וחלוקה חדשה.
) (2״ ת כ נ י ת מס׳  ,3830שינוי מס׳  3/87ל ת כ נ י ת מ ס ׳  1144ושינוי
מם׳  1/87ל ת כ נ י ת מסי  1761ב׳״.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :ירושלים ,ק ר י ת '
אונסדורף ,ר ו ו םורוצקין  ,49מגרש ימס׳  173ל פ י ת כ נ י ת מם׳
1761ב׳ ,ש ט ח בין קואורדינטות אורד  169.900-169.700ובין
קואורדינטות רוחב  ,134.100-134.000ה כ ל ע ל פ י הגבולות
המסומנים בתשריט בקו כחול.
עיקרי הוראות שינוי התכנית :א( ק ב י ע ת בינוי וקווי בניין
ל ת ו ס פ ת קומה באגף הצפוךמערבי ש ל בניין  Dבמגרש 173
ש ל פ י ת כ נ י ת מס׳ 31761׳; ב( ק ב י ע ת םה׳׳כ שטחי הבנייה.
י כ ל המעוגיין בשינויי י התכניות רשאי ל ע י י ן ב ה ם בימים
ובשעות שהמשרדים ו מ מ ו ר י ם פתוחים לקהל.
כ ל ה מ ע ו נ י ץ בקרקע ,בבניין א ו ב כ ל פ ר ס ת כ נ ו נ י אחר ,הרואה
עצמו נ פ ג ע ע ל י ד י שינויי התבניות ,ו כ ן כ ל הזכאי ל כ ך ע ל פ י סעיף
 100לחוק ,רשאי ל ה ג י ש ה ת נ ג ד ו ת במשרדי הוועדה המקומית ה א מ ר
רד ,ת ו ך חודשיים מיום פרסומה ש ל הודעה זו ברשומות.
ה ת נ ג ד ו ת ל א ת ת ק ב ל ו ל א ת י ד ו ן א ל א א ם כ ן הוגשה ב כ ת ב
בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר ה מ א מ ת א ת העובדות שעליהן היא
מסתמכת.

ילקוט הפרסומים  ,3599כ״ט בכסלו התשמ־׳ט8.12.1988 ,

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
מרחב תכנון מקומי מטה יהודה

מחוז תל־אביב

הודעה בדכד אישור שינויי תכניות מתאר מקומיות

מרחב תכנה.מקומי תל־אביב־יפו

׳  .נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנה והבנייה,
התשכ׳׳ה ,1965-כי הוועדה המחוזית לתכנה ולבנייה מחוז ירושלים
החליטה לאשר ,באישור שר הפנים ,שינויי תכניות מתאר מקומיות
אלמ

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת

) (1״תכנית מס׳ מי ,594/שינוי.לתכנית מס׳ מי ,113/אבו גוש״.
ואלה-השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש  ,29533חלקה
 - 19אבו גוש ,שטח בץ קואורדינטות אורן־
רוחב
קואורדינטות
וכץ
161.100-161.200
 ,134400-134.325דגל על־פי הגבולות המסומנים בתשריט'
בקו כחול.

ניתנת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ־ה 1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנה ולבנייה מחת
תל־אביב ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנה ולבנייה תל־אביב־יפו.
הופקד ,ביחד עם התשריט המצורף אליו ,שינוי תכנית הנ^־א ״תכ־
נית מס׳  ¿353שינוי מס׳  1לשנת  1984לתכנית מפורטת מס׳
1367״.
(

ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש  ,7087חלקות
 54-42הלק מחלקה  -124בין הרחובות שלבים-קיבוץ גלויות־-דדו
מס׳ -3419שארית ישראל.

עיקרי הוראות שינוי התכנית;  (1שינוי יעוד מאזור משקי עזר
לאזור מגורים בץ  (2שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים
בי;  (3חלוקה חדשה;  (4הרחבת דרו קיימת;  (5התוויית דרף
פרטית.

עיקרי הוראות שינוי התכנית; א( הצרת הדרו לאשדוד»רח׳
 (3725בקסע שבץ רח׳ שארית ישראל לבין דרך קיבוץ גאיות
וקביעת שימושי הקרקע חבויות הבנייה לתעשייה כשטח הדרן•
המבוסלת ושינוי בהתאם לכר של תכנית מפורטת מס׳  1367שהוד־
עה כדבר אישורה פורסמה כילקוט הפרסומים  ;11.9.75ב( קביעת
אמצעים למניעת מטרדים חיהום הסביבה ג( קביעת הנחיות לגימוד
־מבנים ־ופיתוח ש ט ח  .־

) (2״תכנית מס׳ מי ,646/שינוי לתכנית מתאר מקומית מס׳ מי/
 250מבשרת ציה ,שינוי לתכנית מפורטת מם׳ מי 340/ד״.

כל המעוניץ בשינוי התכנית רשאי לזךן בו ללא תשלום,
ממים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקול.

ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :מבשרת ציה ,כ־580
מ׳׳ר במבשרת ציה ,גוש  ,30464מגרש 11ב׳ וחלקים ממגרש
 10לפי תכנית מס׳ מי340/ד׳ ,הכל על־פי הגבולות המסומנים
בתשריט בקו כחול.

כל המעוניץ בקרקע ,בבנייז או בכל פרט תכנוני אחר ,הרואה
עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,ו ס כל הזכאי לכך על פי סעיף
 100לחה; רשאי תיד חודשיים מיזם פרסום הודעה זז ברשומות,
להגיש התנגדות במשרדי הוועדה המקומית האמורה,

הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,3565התשמ״ח ,עמי  ¿596־  -־

עיקרי הוראות שינוי התכנית; א( הגדלת אחוד הבנייה מ־35%
המותרים ל־ ;47%ב( הגדלת תכסית הבניין מ־ 27%המותרים
ל־ ;35%ג( קביעת קוד בניץ; ד( קביעת הוראה בגץ הריסת
גדרות ומדרגות כמגרש מס׳  ;10ה( קביעת הוראה בגץ איסור
מתן הקלות.

התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אם  pהוגשה בכתב
בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות ,שעליהן היא
!
מסתמכת.
מרחב תכנה מקומי תל־אביב־יפו

הודעה כדבר אישור שינוי תכנית מפורטת

הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנה והבנייה,
 ,3552התשמ״ח ,עמ׳ .1969
התשכ״ה ,1965-כי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל־אביב
׳שינדי התכניות האמורים ,בצורה שאישרה אותם הוועדה המ־ החליטה ,באישור שר הפנים ,לאשר שינוי תכנית הנקרא ״תכנית
חודת ,ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם ,הופקדו במשרדי מפורטת מ ל  ,2383שינוי מס׳  1לשנת  1985לתכנית מפורטת מס׳
הוועדה המחודת האסורה p i ,במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 807״ ,של כל שאר השינוייים  -שכונת נוה חן.
ולבנייה מטה יהודה ,וכל המעוניץ רשאי לעיץ כהם כימים ובשעות
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התבנית; גוש  ,6129חלקי
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
חלקות  ;156,148,106,52,18,17גוש  ,6146חלקי חלקות ,84 33
 ;216גוש  ,6163חלקות  220 ,190 ,187-184 ,182 ,180-178גוש
כ׳׳ב בכסלו התשמ׳׳ט) 1בדצמבר (1988
 ,7241חלקות  56 ,54 ,53,51 ,49-33 ,31-9וחלק מחלקה  ;32גוש
 ,7244חלקות  - 81-44,36-3בין הרחובות :שד׳ ששת הימים ,דרו
אליהו פייסה
הטייסים ,דרו ההגנה ודחי מודל.
יושב־ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים
עיקרי הוראות שינוי התכנית :שיפור תנאי הדיור בשכונה זרי
ילקוט הפרסומים  ¿3599כ׳׳ט בכסלו התשמ־׳ט8.12.1988',
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הודעות לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ״ה965-ו
הוספת שטחי בנייה ושיפוץ בתים עליפי תכניות אחידות לתוספות
הבנייה השונות ללא תוספת יחידות דיור.
הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,3347התשמ״ו ,עמ׳ .2286
השינוי האמור ,בצורה שאישרה אותו הוועדה המחוזית ,ביחד
עם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הוועדה המחוזית האמו־
 pו מ במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה תל־אביב־יפו,
וכל המעוניין דשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשר
דים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי תל־אביב׳יפו

הודעה על הכנת שינוי תכנית מפורטת
ניתנת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  77לחוק התכנון והבנייה,
התשכ״ה ,1965-כי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל־אביכ
החליטה על הכנת שינוי תכנית הנקרא ״תכנית מפורטת מם׳
1112ני ,איחוד וחלוקה מחדש שלא בהסכמת הבעלים ,שינוי מס׳ 1
לשנת  1987לתכנית מפורםת מס׳ 1112א׳  -עבר הירקון רובע הי,
קטעים vn iv״.
ואלה השטחים הכלולים בתחום שינוי התכנית המוצע :גוש
 ,6634חלקה  ,16חלקי חלקות  27 ,26 ,17 ,14ר ;24ג ו ש ,6635
חלקות  201-161 ,156 ,155 ,9וחלקי חלקות  137 ,150 ,8ד;358
גוש  ,6648חלקות  87 ,86וחלקי חלקות  104 ,70ר - 107בין
הרחובות שד׳ רוקח בררום ,לוי אשכול במורח וש״י עמון בצפון,
מרחב תכנון מקומי רמת־גן

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מתאר מקומית
ניתנת.בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
תל־אביב ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רמת־גן הופ
קד ,ביחד עם התשריט המצורף אליו ,שינוי ת כ נ י ת הנקרא"תבנית
מס׳ רג ,867/שינוי לתכנית מתאר מס׳ רנ340/ג׳״.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנ ת :גוש  ,6128חלקות
 - 677 ,676 ,671 ,663 ,661 ,628 ,626 ,622 ,620 ,535 ,533רה'
דב ,רה׳ תחרד ,תרפ״ד ורח׳ צבי ,גבול גבעתיים.
עיקרי הוראות שינוי התכנית; שינויי תכניות מתאר מקומיות
מסי רג ,340/מס׳ רג340/ג ומס׳ רג340/ג־ 1כדלקמן :א( תכנון
מחרש ,איחוד וחלוקה של השטח המוגדר דלעיל :ב( קביעת אזור
מגורים מיוחד כמםומן בתשריט כלדקמן :ע״י תכנון שכונת מגורים
עד  203יח״ד ויחידה מסחרית עד  300מ״ר .בבניינים בני  5קומות
ע״ע 6 ,קומות ע־ע ד 8קומות מעל קופה מסחרית ובשטח רצפות
של  20.720מ׳׳ר ,הכל כמסומן בתשריט ובתכנית הכינוי ,שטח ל מ 
יץ ציבורי)שיעזרו ייקבע בשלב אישורה תכנית זו( ,שטח ציבורי
פתוח ,שסח פרטי פתוח הכולל בריכת שחייה וקביעת דרכים; ג(
קביעת אופן הבינוי ,צפיפות המגורים ,שטחי הבנייה ,גובה הבניי
נים ,המרווחים כץ הבניינים וקווי הבניין ב כ ל מגרש ולכל בניין
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כמסומן בתשריט ובנספח הבינוי; ד( קביעת איחוד וחלוקה מחדש
בהסכמת הבעלים בהתאם לפרק גי ,סימן ו׳ לחוק התכנון והבנייה,
התשכ״ה.!965-
כל המעוניין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרס תכנוני אחד ,הרואה
עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף
 100לחו?״ רשאי תוך חודשיים מיש פרסום הודעה זו ברשומות,
להגיש התנגדות במשרדי הוועדה המקומית האמורה.
התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה ככתב
בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא
מסתמכת.
י״נ בכסלו התשמ׳׳ט) 22בנובמבר (1988
מרדכי כהנא
יושב־ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז תל־אביב

מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ״ה ,1965-כי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז
החליטה לאשר תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מס׳ פת8/1280/״.
ואלה השטחים הכלולים בתכנית :גוש  ,6388חלקה - 238
פתח תקוה ,רת׳ אסף שמחוני .18
עיקרי הוראות התכנית :קביעת תוספות בנייה בכל אחת
מהקומות בבניין קיים בן  4קומות על עמודים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים ,3467
התשם״ז ,עמי .2047
התבנית האמורה ,בצורה שאישרה אותה הוועדה המחוזית,
ביחד עם התשריט המצורף אליה ,הופקדה במשרדי הוועדה המחוזית
האמורה וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכטן ולבנייה פתח תקוזז,
וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי כפר סבא

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ״ה ,1965-כ י הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז
אישרה ,באישור שר הפניס ,שינוי תבנית מתאר מקומית הנקרא
׳׳שינו* תכנית מתאר מקומית מס׳ כס418/״.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש  ,6447חלקות
 - 111-104 ,93,64 ,63,61רחובות; הטייסים ,הצנחנים.
ילקוס הפרסומים  ,3599ב־ט בכסלו התשמ״ס«.12.1988 ,

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ״ה1965-
עיקרי הוראות שינוי התכנית :הרחבת *דוד ,קביעת שטחים
לצרכי ציבור ,הוראות בנייה באזור מגורים בי•
הזרעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,2948התשמ״ג ,עמי .2578
שינוי התכנית האמור ,בצורה^שאישרה אותו הוועדה המחוזית,
ביחד עם התשריט המצורף אליו ,הופ?!-במשרדי הוועדה המחוזית
האמורה ,וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה כפר סבא,
וכל המעוניין רשאי לעיין בו בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי רעננה

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק .התכנון והבנייה,
התשכ״ה ,1965-כי הוועדה המחודת לתכנון ולבנייה מזוז המרכז
אישרה ,באישור שר הפנים ,שינוי תכנית מתאר מקומית הנקרא
״שינוי תכנית מתאר מקומית מס׳ רע/52/1/ה׳״.

בור ושטחים ציבוריים פתוחים ,שינוי הבינוי לאזור בנייה.
הודעה על הפקרת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים ,3530
התשמ״ח ,עמ׳ .921
) (2׳׳תבנית מס׳ רצ/1/1/ו/א״.
ואלה השטחים הכלויס בתכנית :ראשון לציון.
עיקרי הוראות התכנית :קביעת הוראות בדבר בנייה על גגות
בניינים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים ,3534
י התשמ״ח ,עמ׳ .1128
התכניות האמורות ,בצורה שאישרה אותן הוועדה המחוזית,
ביחד עם התשריסים הנמזרפים אליהן ,הופקדו במשרדי תועדה
המחוזית האמורה ,וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
ראשת לציון ,וכל המעונין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שה־
משרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש  ,6582חלקה
 - 226רח׳ משה דיין.

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מתאר מקומית

עיקרי הוראות שינוי התכנית :שינוי יעוד חלק ממגרש למגו
רים וקביעת הוראות בינוי ,הוראות בדבר פיתוח ,קביעת.אחוזי
בנייה בגובה הבניינים ,תוספת קומה ב׳ במבנה המסחרי וקביעת
יעודה לשימוש ציבורי.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ״ה ,1965-ט במשרדי הוועדה המחוזית .לתכנון ולבנייה מחת
המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ראשץ לציון
הופקד שינוי תכנית מתאר מקומית הנקרא ־תכנית מס׳ רצ."37/1/

י הודעה על הפקדת שינוי התבנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,3487התשמ״ח ,עמ׳ .2732

ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש  ,3630ולקי
חלקות ,77 ,73 ,66 ,63 ,61 ,54 ,52-51 ,49-47 ,30 ,12-10 ,6
 - 83 ,79-78ראשון לציון.

שינוי התכנית האמור ,בצורה שאישרה אותו הוועדה המחוזית,
ביחד עם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הוועדה המחוזית
האמורה ,וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רעננה ,וכל
המעונין רשאי לעיין בו בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתו־
חים לקהל.
מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

הודעה בדבר אישורי תכניות מתאר מקומיות

עיקרי הוראות שינוי התכנית :המשך התוויית רחוב רמז מר־
חוב אבי האסירים עד למועדון גלי־הדר.
כל המעוניין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

כל המעוניין בקרקע ,בבניין או ככל פרם תכנוני אחד ,הרואה
עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן כל הזכאי לכר על פי סעיף
 100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות במשרדי הוועדה המקומית האמד
רה ,תוך חודשיים מ־ום פרסומה של הודעה זו ברשומות.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ״ה ,1965-כי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז
.החליטה לאשר תכניות מתאר מקומיות אלה;

בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא

)ו( ׳׳תכנית מס׳ רצ/2/56/ב׳״.

מסתמכת.

ואלה השטחים הכלולים בתכנית :גוש  ,6288חלקה - 48
ראשון לציון.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי תכנית מסי רצ 2/56/בהקטנת
צפיפות המגורים על־ידי הקטנת מם׳ היחידות המקסימלי המד
תר *נייד״ הגדלת השטח הממוצע של הדירה כתוצאה
מהורדת יח׳׳ד ,איחוד וחלוקה מחדש של שטח התכנית ,ביטול
דרכים וקביעת דרכים פנימיות ,הקצאת שטחים למוסדות צי־

ילקוס הפרסומים  ,3599ביס בבסלז התעמ׳׳ה8.12.1968 ,

התנגדות לא תתקבל ו ל א תיתן אלא אם כן הוגשה בכתב ־

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

הודעה בדבר אישור שינוי תבנית מתאר מקומית •
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,׳.
התשכ״ה ,1965-כ י הוועדה המחוזית לתבנון־ ולבנייה מחוז המרכז
אישרה ,באישור שר הפנים ,שינוי תכנית מתאר מקומית הנקרא
"שינוי ת כ נ י ת מ ת א ר מקומית מס׳ רצ3/2/1/״.
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הודעות לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ״ה965-ו
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש  ,3946חלקות
 ¿5,100חלקי חלקות .45,24 ,93
עיקרי הוראות שינוי התמית :הקסנת צפיפות אזור מגורים,
הגדלת אזור התעשייה זרי הקטנת שסח אזור מנורים ,קביעת
 .מתחמי ת מ ה וקביעת מס׳ קדחת דיור במתחמים.
הודעה על הפקדת שינוי התמית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,3378התשמ׳׳ו ,עפ׳ .3058
שינוי התמית האמור ,בצורה שאישרה אותו הוועדה המחתית,
ביחד עם התשריט המצורף!אליו ,הופקד במשרדי הוועדה המחוזית
!ממורד״ וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנת.ולבנייה ראשון
לציה ,וכל המעונץ רשאי לעיץ בו .בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.

עיקרי הוראות התכנית :שינוי יעוד ממגורים מיוחד עם חדת
מסחרית למגרשים מסחריים כולל אולם .שמחות ,חניה תת־קרקעיח,
התוויית דרכים חדשות ,יעוד לשטח ציבורי פתח /יעוד לשביל
להולכי רגל והריסת מבנים קיימים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים ,3461
התשמ״ז ,עמ׳ .1888
התכנית האמורה ,בצורה שאישרה אותה הוועדה המחוזית,
ביחד עם התשריט המצורף אליה ,הופקדה במשרדי הוועדה המחתית
האמורה ,וכן במשרדי ההעדה המקומית לתכנה ולבנייה לוד ,וכל
המעוניץ רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתר
חים לקהל.
מרחב תכנה מקומי לוד

הודעה כדבר הפקדת תכנית מפורטת

מרחב.תכנה מקומי רחובות

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת נזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
נמסרת מה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התמה והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנה ולבנייה מחוז
התשכ״ה ,1965-מ במשרדי הוועדה המחחית לתמון ולבנייה מחוז י המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנה ולבנייה לוד הופקרה
המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתמון ולבנייה רחובות הופקדה תמית מפורטת מקראת ׳׳תכנית מס׳ לד321/״.
תמית מפורטת הנקראת ״תמית מס׳ דח/550/א3/״.
ואלה השטחים הכלולים בתכנית; גוש  ,3960חלק מחלקה - 3
י :ואלה השטחים הכלולים בתמית :גוש  ,3703חלקת!
 ,428-426ולק מחלקה  - 425רחוכות.
עיקרי הודאות ותמית :א( איחוד וחלוקה מחדש חלקיים
בהסכמת הבעלים ,וקביעת בנייה בקיר משותף לחלקות ;427 ,426
ב( יעוד לשטח לדרכים ולשטח ציבורי פתוח ,ולשטח מ י ץ ציבורי.
כל המעונץ בהמית רשאי לעיץ בה בימים ובשעות שהמשר
דים האמורים פתוחים לקול.
כל המעוניץ בקרקע ,בבניץ או בכל פרם תמוני אחר ,הרואה
עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכר על פי סעיף 100
לחוק ,רשאי להגיש התנגדות במשרדי הוועדה המקומית האמורה,
חח־ חודשיים גדום פרסומה של הודעה זו ברשומות.
התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אש כן הוגשה בכתב
בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא
מסתמכת.
פרהב ת מ ת מקומי לוד

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית
נמסרת מה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ״ה ,1965-כי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז
החליטה לאשר תכנית מתאר מקומית הנקראת ״תבנית מסי לד/
219״.

לוד.
עיקרי הוראות התמית :פיתוח השטח שיעודו ציבורי פתוח
ובנייני ציבור לחניה ציבורית.
כל המעוניין בתכנית רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשר
דים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעוניץ בקרקע ,במיץ או בבל פרס תכנוני אחר ,הרואה
עצמו נפגע על ידי התכנית ",ו ס כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
לחוק ,רשאי להגיש התנגדות במשרד הוועדה המקומית האמורה,
תוך חודשיים מיום פרסומה של הורעה וו ברשומות.
התנגדות לא תתקבל ולא תיתן אלא אם כן הוגשה בכתב
בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא
מסתמכת.
מרחב ת מ ה מקומי רמלה

הודעה בדבר אישור שינוי תבנית מתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
דתשכ״ה ,1965-כי הוועדה המחוזית לתמון ולבנייה מחה המרכז
אישרה ,באישור שר הפנים ,שינוי תכנית מתאר מקומית הנקרא
"שינוי תמית מתאר מקומית מם׳ לה/110/ג׳״.

ואלה השטחים הכלולים בשינוי התמית :גוש  ,4372חלקות
 ,76 ,72,50 ,44 ,23-10 ,1-20חלקי חלקות  ;21 ,69 ,73גוש ,4338
ואלה השסחים ועלולים בתבנית :גוש  ,3951חלקות  ,55-38חלק מחלקה  ;26גוש  ,4346חלק מחלקה  ;1גוש חדש  ,5821חלקות
 ;12 ,168-132 ,124 ,15-37,122-104 ,60-57גוש  ,3950חלקות ארעיות  - 180,179,161 ,104 ,91-100,87בץ הרחובות הרצל
ועלייה שנייה.
 - 121 ^7לוד.
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ילקוט הפרסומים  ,3599כיש בכסלו התשמיש5.12.1986 ,

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ״ה965-ו
עיקרי הוראות שמוי התכנית :שינוי יעוד קרקע וקביעת

כל המעיניין בקרקע ,בבניין או בכל פרש המוני אחד ,דרמה
עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי ל ע על פי סעלף 100
לחוק ,רשאי להגיש התנגדות במשרדי הוועדה המקומית האמורה,
תוך חודשיים מיום פרסומה של הורעה זו ברשומות.

שימי התכנית האמור ,בצורה שאישרה אותז הוועדה המחוזית,
ביחד עם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הוועדה המחוזית
האמורה ,ו מ במשרדי הרעדה המקומית לתכנון ולמייה רמלה ,ובל
המעוניין רשאי לעיץ בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים מזוהים לקהל.

התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אם  pהוגשה בכתב
בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא
מסתמכת.

בינוי.
הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,3439התשמ׳׳ז ,עמ׳ .1357

הודעה כדבר אישור תכניות מפורטות

מרחב תכנת מקומי רמלה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת מ ה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התמה והמייד*
התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתממ ולבנייה מחוז
המרמ ובמשרדי התערה המקומית לתמון ולמייה רמלה'הופקדה
תכנית מפורטת הנקראת ״תמית מס׳ לה30/100/״.
ואלה השטחים הכלולים בתכנית; גוש  ,4346חלקות
 - 429-426 ,172-171רמלה.
עיקרי היראות התמית :ו > שינוי יעוד ממגורים ג׳ למגורים
ב׳;  (2קביעת הוראות בנייה  (3אפשרות לתזספת בנייה לבניינים
קיימים בהתאם לרשום בלוח האזורים.
כל המעוניין בתכנית רשאי' לעיין בה בימים ובשעות שהמשד־
דיס האמח־־ים פתוחים לקהל־
כל המעוניין בקרקע ,כמיץ או בכל פרס תכנוני אחר ,הרואה
עצמו נפגע על י ד התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
לחוק ,רשאי להגיש התנגדות במשרדי הוועדה המקומית האמורה,
תוך חודשיים מיום פרסומה של הדעה זו ברשומות.
התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אס כן הוגשה בכתב
בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא
מסתמכת.
מרחב תכנת מקומי טירה

מרחב תמון מקומי לודים

י

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ״ה־ ,1965כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנה ולמייה טירה הופקדה
תמית מפורטת הנקראת "תכנית מס׳ סר."2 !11 /
ואלה השטחים הכלולים בתבנית; גוש  ,7775חלקה - 16
סירה.

נמסרת בזה הורעד״ בהתאם לסעיף  117לחוק התמון והבנייה,
התשכ״ה־ ,1965כי הוועדה המחוזית לתמון ולמייה מחוז המרכז
החליטה לאשר תכניות מפורטות אלה
) (1״תמית מס׳ גז3/13/״.
ואלה השטחים הכלולים בתמית :גוש £3708חלקה  ;100גוש
 ,3727חלקה  ;31גוש  ,3904חלקה  16־ גני הדר.
עיקרי הודאות התבנית :הצמדת חלקה חקלאית כי לחלקת'
הבנייה א׳ לפי תמית מתאר גז.3/13/
הודעה על הפקדת התכנית פזדפמה בילקוט הפרסומים ,3556
התשמ״ו /עמי ¿231
), (2״תמית מס׳ גז5/13/״.
ואלה השטחים הכלולים בתמית :גוש  ,3709חלקה  ;101גוש
 ,3904חלקה  - 37גני הדר.
עיקרי הוראת התמית :הצמדת חלקה חקלאית  (3)37לחלקת
הבנייה .«)101
הודעה על הפקרת התמית פורסמה בילקוט הפרסומים ,3546
התשמ׳׳ח ,עמ׳ .1833
החמיות האמורות ,בצורה שאישרה אותן הוועוה המחוזי!/
ביחד עס התשריטיט המצורפים אליהן ,הופקדו במשרדי התערה
המחתית האמורה ,וכן במשרדי הוועדה המקומית לתמת ולמייה
לודיס ,וכל המעונץ רשאי לעיץ בהן בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
מרחב ת מ ת מקומי לודיס

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התמון והבנייה,
התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתמת ולמייה מחת
המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה לורים הופקדה
תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מס׳ גז7/14/״.

עיקרי הוראות התכנית;  (1קביעת חזית מסחרית וחניה ציבו־
דית זמדרכה;  (2קביעת הוראות בנייה.

ואלה השטחים הכלולים בתכנית :חלק מגוש  - 3918חלרד-

כל המעוניץ בתכנית רשאי לעיץ בה בימים ובשעות שהמשר
דים האמורים פתוחים לקהל.

עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי גבולות אזור התעשייה מם׳
 90ואזור מבני משק מם׳  ,67והתאמתם למצב הקיים בפועל; ט

ילקוט הפרסומים  ,3599כ״ט בכסלו התשמ״ט8.12.1988 ,

467

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ״ה965-ו
כל המעוניין בקרקע ,בבניין או ככל פרט תכנוני אחר ,הרואה
שינוי יעוד ממבני משק לתעשייה.
עצמו נפגע על י ד שינוי התכנית ,וכן כל הזכאי לק־ על פי סעיף
כל המעוניין כתכנית רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשר
 100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות במשרדי הוועדה המקומית האמו־
דים האמורים פתוחים ללןןל.
רה ,תוך חודשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות.
כל המעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרס תכנוני אחר ,הרואה
התנגדות לא תתקבל ולא תיתן אלא אם כן הוגשה ככתב
עצמו נפגע על י ד התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
בפירוט הנמקות'ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא
לחוק ,רשאי להגיש התנגדות במשרדי הוועדה המקומית האמורה,
מסתמכת.
תוך חודשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות.
התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אס כן הוגשה בבתב
בפירוט הנפקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא
מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי הדרים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ״ה ,1965-כי במשרד הוועדה המחוזית לתכנה ולבנייה מחוז
המרכז ובמשרד הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הררים הופקדה
תמית מתא־ מקומית מקראת ״תכנית מס׳ הר2/58/״.
ואלה השטחים הכלולים בתמית :גוש  ,6446חלקות
 -הוד השרון.

to,t,11

עיקרי הוראות התכנית; א( קביעת שסח לבנייני ציבור מתוף
שטח חקלאי שיהווה הלק מהפקעות לצרכי ציבור; ב( הרחבת דדך
קיימת; ג( קבלעת הודאות בנייה.

מרחב תכנון מקומי אפיקי הירקון

הודעה בדבר אישור שינוי תבנית מתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייר,
התשכ״ה ,1965-כי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז
אישרה ,באישור שר הפנים ,שינוי תכנית מתאר מקומית הנקרא
"שינוי ת כ נ י ת מ ת א ר מקומית מס׳ אפ02/ז6/א׳״.

ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גושים 3863 3862
 ;8864גוש  ,8883חלקות  140 ,17 ,50 ,15 ,30חלקים.
עיקרי הוראות שינוי התכנית; התוויית שביל חדש .שינוי יעה־
חלק משטח ציבורי פתוח למגורים ג׳ ולהיפו ,קביעת קו בניין
_למבנים קיימים לפי הקיים בשסח.
הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,3459התשמ׳׳ז ,עמי .1862

שינוי התכנית האמור ,בצורה שאישרה אותו הוועדה המחוזית,
כל המעוניי! בתמית רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשד ביחד ע ם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הוועדה המחוזית
האמורה וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה אפיקי היר
דים האמורים פתוחים לקהל.
קון ,ובל המעוניין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות
הרואה
אחר,
תכנוני
פרס
בכל
או
בבניין
כל המעוניין בקרקע,
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
עצמו נפגע על י ד התכנית1 ,בן כל הזכאי לבך על פי סעיף 100
י לחוק ,רשאי להגיש התנגדות במשרדי הוועדה המקומית האמורה,
מרחב תכנון מקומי דתם השרון
תוך חודשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,
התנגדות לא תתקבל ולא תיתן אלא אס כן הוגשה בכתב
כפירוש הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא
מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי שרונים

הודעה כדבר הפקדת שינוי תכנית מתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ״ה ,1965-בי במשרד הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
המרכז ובמשרדי המערה המקומית לתכנה ולבנייה שרונים הופקד
שינוי תכנית מתאר מקומית הנקרא ״תמית מס׳ הצ3/־43/1״.
ואלה השטחים הכלולימ בשינוי התכנית :גוש  ,8002חלקה
 -114פרדסיה.
עיקרי הודאות שינוי התכנית; שינוי קו בניין קדמי נקודתי.
כל המעוניין כשינוי התכנית רשאי לעיין בו בימים ובשעות
שהמשרדים האמודם פתוחים לקהל.
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הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מתאר מקומית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחזק התכנון והבנייה,
התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחחית לתכנון ולבנייה מחת
המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רדום השרון
הופקד שינוי תכנית מתאר מקומית הנקרא ׳׳תכנית מס׳ שד/101/
."13
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש  ,8903חלקי
חלקות  ;6,4,1גוש  ,8907חלקי חלקות  ;11,10,3,2,1גוש 3908
חלקי חלקות  - 7,1צור נתן ,כביש גישה לסלעית.
עיקרי הוראות שינוי התכנית :א( יעוד השטחים המסומנים
בצבע אדום לדרך ולסלילת כביש; ב( יעוד השטח המותחם להקמת
גשרים ,גשדונים ,תעלות ,גדרות ,קירות תומכים וכן לביצוע כל
עבודות חפירה ,מילוי והריסה הכרוכים בסלילת הכביש; ג> סגירה
וביטול של דרכים כנדרש בתכנית; ד( הסדר הסתעפויות/צמתים; ה(
שינוי י ע ו ד ש ט ח מקרקע חקלאית לדרך.

כל המעוניין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו בימים ובשעות
ילקוס הפרסומים  ,3599כים בכסלו יזתשפרס8.12.1988 ,

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ״ה965-ו
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעוניין בקרקע ,בבניין או ככל פרט תכנוני אחד הרואה
עצמו נפגע על ירי שינוי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי &עיף
 100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות במשרדי הוועדה המקומית האמר
רד״ תוך חודשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות.
התנגדות לא תתקבל ולא תימן אלא אס  pהוגשה בכתב
בפירוט הנמקות ובליווי ו&היר המאמת את העובדות שעליהן היא
מסתמכת.
מרחב תכנה מקומי דרום השרון

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מתאר מקומית

המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים וממורים פתר
חים לקהל.

מרחב תכנון מקומי המרכז

הודעה בדבר הפקדת שינוי תמית מתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה המרכז הופקד
שינוי תכנית מתאר מקומית הנקרא ״תכנית מס׳ ממ/5022/ד.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש  ,6720חלקות
 ¿57-156חלקי חלקות  - 402-400 ,346-343גני תקוה.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ״ה p ,1965-הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז
החלימה לאשר ,באישור שד הפנים ,שינוי תכנית מתאר מקומית
הנקרא ״תכנית מס׳ שד6/1002/״.

עיקרי הוראות שינר התכנית :איחוד וחלוקה ,בהחכמה או
שלא בהסכמה ,למגרשי בנייה תת־ כדי הפקעת שטחים המיועדים
לצדכי ציבור ,והכל בהתאם לתשריט המצורף והודאות התכנית
העיקרית.

ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש  ,7544חלק מח
לקה  ;26גוש 7576׳ חלקי חלקות  :23,11-10,8-6גוש  ,7763חלקי
חלקות  - 31-30 ,27כוכב יאיר.

כל המעוניין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

כל המעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
עיקרי הוראות שינוי התכנית; שיפור תוואי כביש  444וס עצמו נפגע .על ידי שינוי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף
לילת צומת כניסה .ליישוב כוכב יאיר.
 100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות במשרדי הוועדה המקומית האמו
הודעה על הפקדת שינת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים רה ,תוך חודשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות.
 ,3553התשמ־ח ,עמ׳ .2000
התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אס כן הוגשה בכתב

שינוי התכנית האמור ,בצודה שאישרה אותו הוועדה המחוזית,
ביחד עם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הוועדה המחוזית
האמורה ,וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה דרוס
השרון ,וכל המעוניין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי המרכז

הודעהי־בדבד אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ״ה ,1965-כי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז
החליטה לאשר תכנית מפורטת הנקראת *תכנית מס׳ ממ."4048/
ואלה השטחים הכלולים בתכנית :גוש  ,6723חלקות - 95,89
רחוב המגל ,הגדרות ,התיכון ,סביון.

בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא
מסתמכת.
מרחכ תבנה מקומי המרכז

הודעה כדבר אישור שינוי תכניתי מתאר מקומית
נמסרת בזה.הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנה והבנייה,
התשכ״ה ,1965-כי הוועדה המחוזית לתכנה ולבנייה מחת המרכז
אישרה ,באישור שד הפנים ,שינוי תכנית מתאר מקומית הנקרא
״שינוי תכנית מתאר מקומית מס׳ ממ/1002/א׳".
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש ) 3832חלק(
חלקות ) 129 ,38-78 ,94-111 ,!16-119 ,122-128חלק(,
 :138 ,136 ,135 ,130-133גוש ) 3631חלק( ) 89,91חלק(,62-75 ,
) 61חלק(  43חלק) 99 ,חלק() 94 ,95,96 ,98 ,חלק(.

עיקרי הוראות התכנית :א( קביעת גובה קומת הכניסה במגד־
שים שבתחום התכנית :ב( קביעת כיוון ניקוד המגרשים על־פי
התשריט; ג( קביעת שטחים לספיגת.מי גשם בתחום המגרשים.

עיקרי הוראות שינוי התכנית :ביטול דדכיס והתוויית דרכים
חדשות ,קביעת אזורי מגורים א׳ רב׳ וחלוקת השטח למגרשי בנייד,
קביעת הוראות בנייה לאזורים שונים.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים ,3424
התשמ״ז ,עמ׳ .705

הודעה ע ל הפקדת שינוי התכנית ׳פורסמה בילקוט הפרסומים

 ,3507התשמ״ח ,עמ׳ .445

התכנית האמורה ,בצורה שאישרה אותה הוועדה המחוזית,
ביחד עם התשריט המצורף אליה ,הופקדה במשרדי הוועדה המחוזית
האמורה וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה המרכז ,וכל

שינוי התכנית האמור ,בצורה שאישרה אותו הוועדה המחוזית,
ביחד ע ט התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הוועדה המחוזית
האמורה ,וכן במשדרי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה המרכז,

ילקוס יפרסומים  ,3599כ״ט בכסלו התשמ״ט8.12.1988 ,
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הודעות לפי חוק התכנון והבנייה,
התשכ״ה965-ו
וכל המעוניין רשאי לעיין מ ללא תשלום בימים ובשעות שהמשר־
דים האמורים פתוחים לקהל.
דג שישי
יושב׳דאש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז

מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי חיפה

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנה והבנייה,
התשכ״ה־ ,1965כי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה
החליטה לאשר ,באישור שר הפנים ,שינוי תכנית מתאר מקומית
הנקרא.״תכנית מס׳ חפ - 1884/תוספת בנייה ברח׳ הספורט ,20
חיפה״ ,המהווה שינוי לתכניות הבאות; חפ - 136/מדכז מישור
הכרמל; חפ229/ה׳  -קביעת אחוד הבנייה המותרים במרחב תכנון
העיר חיפה חפ229/ז׳  -הגדלת אחוד הבנייה באזור מגורים אי;
חפ718/א׳  -פיקוח על פיתוח הבנייה באזור מגורים אי; חפ- 1400/
תמית המתאר של העיד חיפה חפ - 424/תכנית המאוחדת של
חיפה.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התמית :רח׳ הספורט ,20
חיפה.
הודעה על הפקדת שינוי התמית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,3467התשגרז ,עמי .2055
השינוי האמור ,בצורה שרשרה אותו הוועדה המחוזית ,ביחד
עם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הוועדה המחודת האמד
רה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולמייה חיפה ,ובל
המעוניין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים
האפורים פתוחים לל^זל.

מנהל עזבת•
מס׳ התיק

שם המניח

צוואות
 1724/88גילה בירן
 1726/88רבקה בוקסבוים
 1729/88מדתה דרנבורג
 1731/88אלכסנדר אססרוק
 1734/88קטן פרלה
 1736/88קטז אליעזר
 1741/88דבורה ברטקובסקה
 1746/88שרה רחל אבלס
 1747/88וירה דניאל
 1750/88בנימין לבייב
 1751/88דהן מרגלית אסתר
 1756/88אן אנסדה
דניאל בדונשוייג

הודעות בתי המשפט

בית המשפט המחוזי בירושלים
הודעות בדבר קיום צוואות או ירושות או למינוי
מנהלי עזברן
מתפרסמת בזה הודעה ,כי בתיקים המפורסים להלן הוגשו
לבית המשפט בקשות לצו קיום צוואה או לצו ירושה או למינוי
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10.1138
3.938
113.88
11.10.88
1.11.88
25.737
28.1038
21,137
2.11.88
15.137
13.10.S8
19.10.68

דבבןעמי
יוסף בוקםבוים
מאיר תרץ
ארנולדשפאר
הדס אליעזר
הדס אליעזר
יצחק לן
לואיז אבלם
סול סימון
מזל לבייב
אלשיך חנה
האגודה למען
החייל

ירושות
 1720/88יוסף קנטור
 1721/88שרה קנטור
 1723/88רבקה פרנס
 1733/88שמחה טרגן
 1740/88ארנולד שוורץ
 1742/68אהרן כהן
 1743/88שמי מועלם
 1744/88רחל מועלם
 1745/88שמול גרוס
 1748/88חנה חרוץ
 1749/88רפאל בן שהם
 1752/88אברהם אוקץ
 1753/88דוד כהן
 1754/88נתן ארן
 1755/88פנינה דימנט

דב קנטור
9.135
רב קנטור
21,5.75
נסים פרנס
29.1.87
יצחק טרגן
22.1038
דניאלה שוורץ
15.1038
אליעזר כהן
22.1132
שלמה מועלם
26.630
שלמה מועלם
]8.1133
דצמבר  1944יהודית גרום
26.10.88
מנחם חרוץ
25.938
נעמי בן שהם
אירנה אוקין
28.638
אסתר כהן
25.9.88
ארן אסתר חיה
30.10.88
צפורה קורן
10.1135
אליהו צ׳ מן־ומרד״ רשם

י ס״ז בכסלו התשמיס) 25בנובמבר «988
משה גלמר
יושב־ראש הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה

תאריך
הפטירה

שם המבקש

בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
הודעות בדבר קיום צוואות או ירושות או למינוי
מנהלי עזבון
מתפרסמת בזה הודעה ,כי בתיקים המפורטים להלן הוגשו
לבית המשפט בקשות לצו קיום צוואה או לצו ירושה או למינוי
מנהל עזבון.
מס׳ התיק

שם המנוח

תאריך
הפטירה

שמ המבקש

צוואות
 7179/88הבר ישראל

 19.838פקטור דחה

ילקוט הפרסומים  ,3599כיס מסלו התשמ״ט6.12.1988 ,

בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
הודעות )המשך(
מס׳ התיק

שם המנוח

תאריך
הפסידה

שם המבקש

צוואות
 27.10.88ברוך אנגלנדד
 7329/88הדסה אנגלנדר
 5.1237ג׳ואל חיימי
 7330/88בזי ברז סולומון
 26.638דני ברזילי
 7335/88חיים)ברזילי( חרד
 3.1138שפרה אלון
 7386/88יהושע אלון
 16.638תחיה רבינא
 7388/88ישראל דננברג
 16.938תחיה רבינא
 7389/88צביה דננברג
 27.10.86מרי אזזלין קפלן
 7393/88קרוב לזרו
 10.532אנטר סלון
 7400/88דנים סלון
 15.1038לייזרוביץ אנה
 7401/88סוזי קרסן
 16.8.88טל בוקשטיץ
 7409/88אסתר יוסף
 7.11.87עזרא ששון
 7410/88פאולינה ששון
 18.938כץ מאיר מרטין
 7412/88כץ רוזליה
 15.938מישהלזר
 7413/88לזר אסתר
 9.1033מישה לזר
 7414/88לזר לרם
 24.938אברהם בקר
 7415/88נינה בקר
 29.7.88רבקה רייר־בוגצקי
 7417/88אלנה פינקלמן
 8.1138וווי הזלמן
 7418/88שלמה הזלמן
 27.9.88רומיאנק נעמי לאה
 7422/88לשינםקר משה
 17.5.86אהזבה טלמוד
 7376/88פלדמן שמואל
 12.7.88יגאל דומב
 7398/88רחל דומכ
 1335דוד אדלר
 7322/88אדיה מילר
 10.738מרגלית לרן
 7218/88יוסף נרמן
 1.738אשר שוורץ
 7429/88צפורה שוורץ
 1.1133םוליקה חרבון
 7430/88אלי חדבון
 28.738צבי הרברט באר
 7431/88איזבלה איזנשטט
.20.1234אוטליה רדסובה
 7433/88צביה שטיינר
 21.9.88רחל גרוסמן
 7435/88הנס גרוסמן.
 7438/88דלנקיטני שלמה אהרן  10.11.87דלנקיטנה מלכה
 11.937רובין זימרמן
 7443/88גבריאל זימרמן
 18.938יצחק אחרוני
 7445/88אייזיק ספנדק
 18.834פרידמן מסף
 7447/88פרידמן בתיה
 26.1.87פרידמן יוסף
 7448/88פרידמן מיכאל
 7449/88הוכברגר נורברט הרמן  25.1038קיזל מרדכי ארנולד
 7450/88אברהם שמואל
 26.8.88יוכבד שמואל
 7451/88שבתאי פינטל
 6.3.88רבקה פינטל
 7452/88קסיל פואר
 5.9.88רחל לבסון
 7.1038גת לאה
 7455/88שיכמן רחל
 7.6.88בורים יורייקץ
 7456/68דורה יודייקין
 2.12.86אליהו סל
 7460/88רות טל
י  13.437מיכאל אלן רובל
 7466/88רודולפינה גלר
 31.738מלניה הרסקו
 7472/88לייס הרםקו
 17.5.88משה בצלאל
 7473/88ג׳ורגי בצלאל
 9.1138עמוס רמתי
 7475/88רמתי עליזה

3599ילקוט הפרסומים

/

 ,כ״ט בכסלו החשמ״ס8.12.198S ,

מסי התיק

שם המנזה

תאריך
הפסידה

שם המבקש

צוואות
 5.1237אלכסנדר־מחז גיל
 7476/88ארית גיל
 7477/88צדוק גיל
21.937
 13.1038תזנכלום אשד
 7479/88משה לבני
 7483/88שטרן בלהה
 29.938שטרן אשר
 7484/88פרניה גינוםר
 30.738יוסף צבי דיקדםן
 7486/88דויטש יוסף
 12.1138דדסש סופיקה ,
 7489/88באבי לילו
 22.1137שקורי)באבי( גמילה
 7490/88הרצל םטרופיניצקי  !4.9.88רות דחיאנזב
 7337ענת גוטמן
 7491/88אברהם גוטמן
 7497/88דוור סעידה
 5.1038יחיא ארג*
 7499/88יפה)שיינדל( פרלה ־ 11.1138מרדכי פרלה
 7503/88מיכה לסקובסקי
 27.1138יונה פונימונסקי
 7504/88פרומה קלת
 3.938שלמה קלח
 7505/88גיוריה סודרי
 2.938עליזה כהן
 7511/88בחך שקד
 29.1038שרה לימהיואזי
 7512/88ירחמיאל גורמן
 9.1038ראובן גונמ
 11.1138סלביה קסלר
 7520/88פרידה הירש
 7522/88אלימלך ילברמן
 31.1038פנינה דלמ־פן
 7523/88בכר קלרה
 17338שלמה ברסאן
 9.1038רחל שפירא
 7526/88צבי עפידא
 7527/88בן צור אליאס אליהו  25.1038כן צור שמחה
 11.738טאיגגיו רבקה
 7529/88טאינגיו חיים
 7531/88גרטרוד לינדנר
 23.1038חיים להט.ואוי
 15338נתן ליכסינגר
 7634/88שרה ליכטינגר
 7539/88מדים כליצר
 29338סול ג׳דוס בליצד
 7543/88מינה שיפת .
 18.1038עדנה שיפמן אטקין
 7544/88אתל ג׳סל
 5.1038נעמיקנת
 13.938אלגרה סיטאון
 7546/88נחמן מישון)משה(
 7547/88משה מן
 26.6.88שרהדטנברג
 7549/88מרדכי קורצפן
 21.9.88ארית מםחח ^דצמן
 29.1038ישראלה בורשטיין
׳ 7550/88 .משה בדאון
 7556/88שטאייר מיקלוש
 25.1038אגנם שטאייר
 7558/88רגינה שטרנברג
 15338מרטה שטיין
יררשות
 7521/88אסתר הוכבוים
 7524/88מושייב חוסני
 7525/88חורי אפרים
 7528/88גדינבלע יעהק
 7530/88שרה טייטל
 7532/88אוחיון מאיר
 7533/88שלום מאבי
 7535/88צפורה ציננר
 7536/88מדיו מאיד מתתיה
 7537/88שמעון שאוליאן
 7542/88פרוכט משה

 9.938ראובן הוכבוימ
 9.11.88שרהאייאסוכ
 4.938סביחה חורי
 6.538גדינבלס שרה
 4.131רחל שמרון
 23.1038אוחיון ח ת
 3.7.88אודה מאבי
 11.12.87תמרה דל• ׳שטרום
 28.10.88אליעזר מתתיה
 7.1038סולטנה שאוליאן
 30.1131פחכט חבצלת
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בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
הודעות )המשך(
תאריו
מס׳ התיק

שם המנוח

שם המבקש

הפסידה

ירושות
 7545/88יצחק סימן טוב
. 7548/88פאוזנר שיינה
 7552/88שדף רבקה
 7553/88ישראל לבקוביץ
 ;554/88פליציה לבקוביץ
 75.55/88שמאי זידנברג
 7557/88אסתר בורלא

21.7.87
1.5.88
7.9.88
13.11.71
19.236
9.11.88
15.3.88

רחל ט פ ט
חנה סאוכר)פאוזיח
עודד שרף
צבילבקוביץ
צבי לבקוביץ
צביהזידנבדג
אידי רבודה

ר שטתכרג־אליעז ,רשמת

הודעות נ ת י הדין הדננייפ
בית הדין הרבני האזורי בתל-אביב־יפו
הודעות

מס׳ התיק
התשמ־ס

3748
3715
3732
3739
3744
3730
3737

י״ד בתשרי מ״ט
פרג׳ גרשון
ט׳ באב מ״ח
צלר דוד
ב׳ בכסלו מ׳׳ט
צ׳ריסקה אידה
ז׳ בטבת ל״ו
קוץ ח נ ה
ה׳ באב מ״ח
קייקוף רפאל
•קריסטל' אברהם
ס׳׳ו באייר מ״ז
ראם בצלאל שלמה י׳׳א בתמה מ׳׳ז

3676
3750
3733
3724
3723
2229

ח׳ בתמוז מ״ח
רואה יהושע
כ״ב נחשון מ״ט
שומרון עובדיה
שלומי בת־אל רחל כ״ד בתמח מ״ו
ב׳ באדר ב׳ כ׳׳ה
שפרונג גוזלה
בדוסולובסקי יהושע ג׳ בכסלו מ״ט
קרלנשסיין יצחק כ׳׳ו באלול מ׳׳ו

מס׳ החיק
התשסרס
3745
3746
3587
3731
3728
3719
3720
3677
3747
3734
3738
3717
3718
3742
3721
3736
3743
3735
3727
3716
3741
3586
3726
3740
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שם המנוח

תאריד
הפסיחז

אריה שבתאי
אריה שרה
בן דוד נעמי עליזה ט׳׳ו בסמן מ״ז
כ׳׳ד בחשון מ׳׳ט
בר אילן אהרן
י״ח בחשון מ״ט
גדליה ישר
י־ד בחשון מ׳׳ט
ה׳ נחשון מ׳׳ט

גוטמן ירחמיאל

גוטמן סלה
גולדברג רחל
גלדטי צפורה
הדדי בועז
חייםלורה
חסןסאלם
חסן סעדה
טויטו ויקסוד
Tוב יצחק
יחזקאל חיים
מאל אברהם
מורתך תזה
מזרחי חנה
מעודד שלום
מדקוביץ קלמן
נדב יזנה
נחמני סוליקה
פולק שמואל

אריה אליהו
אריה אליהו
בן דור שמחה
דבורה בר אילן
אסתר ג ד ל י ה

כ־א באדר א׳ מ־׳א גוטמן ישראל
גוטמן ישראל
כ״ג בחשון מ׳׳ט
גולדברג זיק
י״ז בשבט מ׳׳ב
כ״ה בחשה מ ״ ט

ה' בכסלו מ׳׳ט

אריה אליהו
הדרי יוסף

חיים דורל
נרו באייר מ ״ ה
כ׳׳ה כאדר א ׳ מ׳׳א דהמיס חפן
כ״ב בתשרי מ״ח י ח מ י ם חסן

ז׳ באלול כיה׳
ד בחשון מ׳׳ס
ה׳ בחשון מ׳׳ט

טויטו בלה
שרה ירוב
חייט סלח

כ״א בחשון מ׳׳ח

ש ל מ ה מאיר
רנה לוי
ש מ ו א ל מזרחי

י״ד ב ט ב ת מ׳׳א
1׳ בחשה מ־׳ט

ז׳ בתמוז מ״ח
י״ז נ ס י ה מ״ח

מעודד בזל
רייבר רשלה

בית הדין הרבני האזורי ברחובות
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים להלן,
בקשות למתן צווי ירושה:
מס׳ מתי?
התשריט

508
512
531
532
626
631
643

שם המנוח

תאריד
הפטידה

המבקשים

פרקש אברהם
י׳׳ד באב מ׳׳ה
גליקסמן יעקב
י׳׳ד בחשון מ״ס
רובינסקי רוזד,
ו׳ באייר תשים
תבינסקי שמעיה כ׳׳ג בניסן מ׳׳ח
פרומוביץ אפרים ר בחשון מ׳׳ט
אלבםנדתסקי אהרן ח׳ באדר מ״ח
ג׳ בתמוז ל׳׳א
עוקשי אברהם
י׳׳ט בתמוז מ״ח
פישירג חיים
כ״ו בחשון מ׳׳ס
בדמן משה
כ ה ן הענא
י׳׳ח בכסלו מ״ס

651

659
665

אשתו ,בנו ובתו
אשתו ובנו יי׳
בעלה ובתה
בתו
אשתו ,בנו ובתו
אשתו ,בתו ובנו
בניו
אשתו ובנו
כתו
בניה

ח׳ גרנגיץ .מזכיר ראשי

בית הדין הרבני האזורי בחיפה
'הודעות
להווי ידוע כ י הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים להלן,
בקשות ל מ ת ן צווי ירושה:
מס־ התיק

כ׳׳ג כחשה מ״ט

נדב מ א ל
נחמני עמרם

החשמי׳ט

י־׳ט באלול מ׳׳ה

פולק לאה
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כ״ד בטבת מ״ח

פרג׳ מ ד
צלר סוגיה
צריסקי מאיר
קוץ אברהם
קייקוף יהודה
קריםסל דבורה
יולנדה מרים
ראם
רואה ישראל
שומרזן יעקב
שלומי שלמה
מסף שפרונג
יורם זלצבדג
יואל יפת

עובדיה לוי
מנהל היחידה לעזבונות וירושוון

להווי ידוע כי הוגשו לבית הרין ,בתיקים המפורטיס להלן,
בקשות למתן צוד ירושה:
שם המבקש

שם המנות

תאריך
הפטירה

ש 0המבקש

תאריך
שס המנוח

פיישל ב ״ נ ר

הפטירה

שם המבקש

ט׳׳ו בתשרי מ׳׳ט יוסף ביינד

ילקוס הפרסומים  ,3599ביט בכסלו הו/שמ״מ8.12.1988 ,

בית הדין הרמי האזורי בחיפה
הודעות )המשך(
מם׳ החיק
החשמ׳ט
1147
1256
1277
1288
1294
1310
1311
1324
1328
1345
1352
1359
1363
1370
1371
1376
1379
1399
1404
1422
1432
1439
1473
1511
1512
1515
1545
1547
1548
1549

שם המנוח

תאריך
הפטירה

שם המבקש

לייב םרפשטיין
כ״ה בתשרי מ״ט סוניה טרפשטיין
י׳׳ב באב מ״ח
אברהם יעקב
פירחה יעקב
ד׳ בחשת מ״ט יפה סמרה
שלמה סמרה
רתה כהן
י״ט בתמוז מ״ח גדעון קראום
חנה ליפו
י־ז בימית מ״ס לייב מגיד
ארולף איזקםת
ב־ג בתשרי מ׳׳ט אטי איזקסת
ייא בתשרי מ־ז חיים סודרו
גרציה םולסן
אהן־־ן יצחקי
ח׳ בטבת מ׳׳ג
סלמה יצחקי
גדעהםכירסקי
א׳ בתמזז כליה מא Tסבירםקי
כ״ו בגיםן מ״ו שלמה עמרן
ברכה עמת
מי בתשרי מ״ט רפאל רום
פניה ת ס
כ״טבאב מ״ח מוני הרמוני
רחל הרמוני
ח ד כהן
כ״ג באדר מ׳׳א סופי בהן
משהגואסה
ח/בתמוז מ׳׳ח אניטה גואטה
זוהרה ק חמו
ה׳ בניסן מ״ח דוד בן חמו
יהודה מודזגשוילי י״ח נחשון מ׳׳ס יוכבד
מודזגשדלי
י׳׳ג בתשרי מ׳׳ט תקטוריה קמחי
משה קמחי
דור פרוםט
י״ז באדר כ״ד שלמה פתסט
י׳׳ח בחשון מ״ט
ינה פרוסמ
ג׳ באלול מ׳׳ח צילה לייבל
שמשון לייבל
ר ב«־ר מ׳׳ז
רבקה שטג
יצחק שסג
ח ד מדגי
ט׳ בחשת מ׳׳ז גורגיס מדגי
לאהליזר
י״ב באלול מ״ח מתתיהו ליזד
מסף פרנקל
כ׳׳א בתשרי מ׳׳ח מתי פרנקל
י׳׳א בכסלו מת־ מתם גולדברג
מאיר גולדברג
י׳׳א בחשת מ״ס יפה טנא
בניצוץ טנא
רוזליה קרמר
כיה באדר מיג בנימין קרמו־
ח׳ באייר מ״ח
רחל מגן
ישראל מגן
חנה קורן
כ׳׳ה בחשת מ״מ יהותת ליברמן
א׳ בסית מ׳׳ח
דבורה סגל
משה סגל
יעקב מדסנבאום
ה׳ בטבת מ״ח מריה מרטנבאום
רפאל גיזלידאכו׳ מזכיר ראשי

בית הדין הרבני האזורי באשקלון
הודעות

תיק /5183מ״ס
בעניין ירושת המנוח אברגיל מאד שנפטר ברחובות כיום ?ו
בתשרי התשמ׳׳ס),(20.9.1988
המבקשים :אשתו ,בניו ובנותיו,
גפים אדרי ,מזכיר ראשי

הודעות לפי חוק ה צ ה ת ת מוות,
החשל״ת1978-
בכית המשא! המחוזי בירושלים
תיק מחדות מוות 33/88
בעניין :חוק הצהרות מוות ,התשל״ח,1978-
 .ובעניין.־ הצהרת מותו של נספה שנות השואה המפורט להלן,
הודעה
בהתאם לתקנה )14א( לתקנות הצהרות מוות
)סדרי הרין( ,התשי־ג1952-
להווי ידוע כי בית המשפט הממד כידזשלים מהיד מ ו סופי
על מותו של הנספה בר מריס יודייקין.
מקום מגוריו היה בטאלק ,אסטוניה.
תאריך המוות.6.10.1941 :
תאריך ההצהרה.30.11.1988 :
אליהו צי בףזמרד* רשם
בבית המשפט המחוזי בירושליפ־

תיק מ ה ת ת מוות 36/88
בעניין :חוק הצהרות מתת ,התשל״ח,1978-
ובעניץ :מהרת מותה של נספית שנות השואה המפותזת
להלז,
הודעה
להתי יחע כי בית המשפט המחתי בירושלים מהיד בצו סופי
על מותה של הנספית ריבה יודייקין.
מקום מגוריה היה בטאלק ,אסטוניה.
תאריך המוות :ספטמבר .1941
תאריך ההצהרה .30.11.1988
כ׳׳ב בכסלו התשמ״ט) 1בדצמבר (1988

להוד ידוע כי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המסורסים להלן,
בקשות למתן צווי יחשה־.
תיק /5178מ״ט

בעניין ירושת המנוח־ ששרנברג שמשון ,שנפטר באשקלון
כיום ג׳ בכסלו התשמ׳׳ט),(12.11.1988
המבקשים :בנו ואשתו.

ילקוט הפרסומים  ,3599כ׳׳ט בכסלו התשמ׳׳ס8.12.1988 ,

"  .־ ׳ . .

אליהו צי בן• וטרח ,רשם
בבית המשפמ המחוזי בירושלים
תיק הצהרות מוות 37/88
בעניין :חוק מ ה ת ת מוות ,התשל״ח,1978-
ובעניץ :הצהרת מותם של נםפי שנות השואה המפורטים
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הודעות לפי הוק הצהרות מוות,
התשל״ח978-ן
להלן,
הודעה
להור ידוע כי בית המשפס המחוזי בירושלים הצהיר בצו סופי
על מות של הנספימ פייגה ליטמן ,זכריה ליממן ,משה ליסמן ,חיה
ליסמן.
מקור מגוריהם היה בלוצק ,פולץ.
תאריך המוות; .313.1942

סוטין  ,12תל אביב .64684
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  17במאי  1988הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל־אביבייפו ,לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב נדץ
בעם  6במרס  1989בשעה .08.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמיד במתז
צו בעניין הבקשה או להתנגד לכו •,רשאי להופיע בשעת הבירור,
אם בעצמו או באמצעות עורך הדק שלו .העתק מן הבקשה יינתן
לכל נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום מטה
תמורת התשלום הקבוע בעדו.
יורפ וסדצוג ערד
מרכוח המבקשת

תאריך ההצהרה ,29.11.1988
אליהו צ׳ בחמרה ,רשם

הודעות נדנד גקשות לפירוק חברות
על-ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים

הערה :כל הרוצה להופיע בשעת בירוד הבקשה האמורה חייב
למסור ,או לשלוח על ידי הדואר ,לחתום לעיל הודעה על רצונו זה.
ההודעה ,בציון השם והמען של האיש או הפירמה ובחתימתם או
בחתימת .בא כוחם ,צריבה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל
החתום לעיל לא יאוחר משעה  1230של יום  5במרס .1989

תיק אזרחי 407/88
בענת פקודת החברות ונוסח חדש( ,התשמ״ג,1983-

כבית המשפט המחחי בתלמביב־יפו
תיק אזרחי 1189/88

ובענת פירוק ועדת זוהי סדר וצלם בע׳׳מ,
והמבקשים :חיה אוםסי־ליץ ואח׳ ע׳׳י ב׳׳כ עו׳׳ד אחלאם ש׳
חדאד ,רה׳ אלרשיד  ,7ירושלים.
נמסרת בזה הדעה ,כי ביום  3ביוני  1988הגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים ,לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זז תישמע בפני בית המשפט היושב בדק ביום 15
בינואר .1989
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן
צו בענת הבקשה או להתנגד לבך ,רשאי להפיע בשעת הבידור,
אס בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו .העתק מן הבקשה יינתן
לכל נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום מסה
תמורת.התשלום הקבוע בעדו.
ש׳ אחלאש חדאד ,ערד
בא־־כוח המבקשים
העדה בל הרוצה להפיע בשעת בירור הבקשה האמורה חייב
למסור ,או לשלוח על ד י הדואר ,לחתוס לעיל הודעה על רצונו זה.
ההזרעה בציון השם והמעז של האיש או הפירמה ובחתימתם או
כחתימת בא כוחם ,צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל
חחתוס לעיל לא יאוחד משעה  13.00של יזם  14בינואר .1989
מ ד ת המשפט המחוזי מזל״אפיגדיפד
תיק אזרחי 947/88
בענת פקודת החברות ]נוסח חדש! ,התשמ״ג,1983-
ובענת פירוק חברת קוסמיק שירותי טלקס חובקי עולם
מ־מ,
והמבקשת :ישדאטל כע׳׳מ ע׳׳י ב׳׳כ ערד יורם ופרצוג ,רח׳
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בעניין פקודת ההכרות!נוסח הדש( ,התשמ״ג,1983-
ובעניין פירוק חברת פולי-עץ בע״מ,
והמבקשת :נגריית מיםטריאל דורק ובני בע׳׳מ עיי ב״כ ערד
דניאל חומוכ ,שד׳ רוטשילד  ,111תל־אכיב.
נמסרת בזה הודעה ,כ י ביום  5בדצמבר  1988הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו ,לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק וו תישמע בפני בית המשפט היושב ברץ
ביום  6במרס .1989

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן
צו בעגת הבקשה או להתנגך לכך ,רשאי להופיע בשעת הבירור,
אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו .העתק מן הבקשה יינתן
לכל נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום מטה
תמורת התשלום הקבוע בעדו.
• ד׳ דזומוב ,עו׳׳ד
בא־כוח המבקשת
הערה :כל הרוצה להופיע ב ש ע ת בירור הבקשה האמורה חייב
למסור ,א ו לשליח ע ל י ד י הדואר ,לחתום ל ע י ל הודעה ע ל רצונו זה.

ההודעה ,בציון השם והמעז של האיש א ו הפירמה ובחתימתם או
בחתימת בא כיחס ,צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל
החתום לעי £לא יאוחר משעה  13.00של יום  5במרס .1989
בכית המשפט המתתי בתל־־אביב־יפו
תיק.אורחי 1776/88
בעניין פקודת החברות ונוסח חדש( ,התשמ״ג,1983-
ובעניין פירוק חברת מסד• סוכנויות ים תיכון למסחר בע״מ,
והמבקשת :חב׳ מפעלי מתכת נען בע״מ ע״י ב״כ ערד אליעזר
ילקוס הפרסומים  ,3599ב־ס בכסלו התשס״ם8.11.1985 ,

הודעות בדבר בקשות לפירוק חברות על ־ידי בית המשפט
לרט ו/או ציון פטל ,רח׳ היצירה  ,19רמת גן.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  15בספטמבר  1988הוגשה בקשה
לבית המשפט המחחי בתל־אביב־יפז ,לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב ברץ
ביום  15במרס  1989בשעה . .08.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן
צו בענת הבקשה או להתנגד לכך ,דשאי להופיע בשעת הבידור,
אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו .העתק פן הבקשה יינתן
לכל נושה או משתתף של החברה שידחש זאת מן החתום פסה
תמורת התשלום הקבוע בעדו.
אליעזר לויט ,ערד
בא־כוח המבקשת
הערה כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה חייב
למסור ,או לשלוח על ידי הדואר ,לחתום לעיל .הדעה על רצונו זה
ההרעה ,בציון השם והמעז של האיש או הפידמה^ובחתימחס או
בחתימת בא כוחם ,צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל
החתום לעיל לא יאוחר משעה  12.00של יום  12במרס .1989
כבית המשפט המחוזי גתל״אביב״יסו
תיק אזרחי 1777/88
בענת פקודת החברות ונוסח חדש[ ,התשמ־ג,1983-
ובענת פיהק חברת רפי חן ושות׳ בע״מ,
והמבקשת :חב׳ נעז מוצרי השקיה בע׳׳מ ע׳׳י ב׳כ עו״ד אליעזר
לויס ו/או ציון פסל ,רה׳ היצירה  ,19רמת.גן.
נמסרת בזה הדעה ,כי ביום  15בספטמבר  1988הוגשה בקשה
לבית המשפט המהזי בתל־אביב־יפו ,לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב ברץ
ביום  15במרס  1989בשעה .08.30
כל נושה או משתתף של החברה האמידה הרוצה לתמוך במתן
צו בעניץ הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להפיע בשעת הבירור,
אם כעצמו או באמצעות עורך הדין שלו .העתק מן הבקשה יינתן
לכל נושה או משתתף של החברה שדרוש זאת מן החתום מטה
תמורת התשלום הקבוע בעדו.
1

אליעזר לרט ,ערד
בא־כוח המבקשת
הערה כל החצה לחפיע בשעת בדוד הבקשה האמורה חייב
למסור ,או לשלוח על ד י הדואר ,לחתום לעיל הדעה על רצונו זה.
ההודעה ,בציון השם והמען של האיש או הפירמה ובחתימתם או
בחתימת בא כחש ,צריכה להימסר או להישלח באופן שתניע אל
החתום לעיל לא יאוחר משעה  12.00של יום  12במרס .1989
בבית המשפט המחוזי בתל״אביבייפו
תיק אזרחי 1270/88

ילקוט הפרסומים  ,3599כ׳׳ט בכסלו התשמ־ס8.12.1988 ,

בעניין פקודת החבחת ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-
ובענת פירוק חברת יחיאל זלינגר ובניו בע״מ,
והמבקשת :קרן כיסוח ופנסיה לפועלים חקלאיים ובלתי מקצר
עיים בישראל אגודה שיתופית בע״מ ע׳׳י ׳ביכ ערד שרה שסתברג,
אצל קרן כיסוח ופנסיה לפועלים חקלאיים ובלתי מקצועיים בישר
אל אגודה שיתופית מרפ ,שדי שמל חמלו  3תל־אכיב .64733
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  28ביוני  1988הוגשה כקשה
לבית המשפס המחוזי בתל־אביב־יפו לפרק את החכרה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זז תישמע בפני בית המשפס היושב בדין
ביום  6במרס .1989
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן
צז בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,דשאי להופיע בשעת הבידוד,
אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו .העתק מן הבקשה יינתן
לבל נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת  pהומום מטה
תמורת התשלום הקבוע בעדו.
שרה שטרנגח• ערד
מ ד מ ה המבקשת
הערה כל הרוצה להופיע בשעת ביחד הבקשה האמורה חייב
למסור ,או לשלוח על ידי הדואר ,לחתום לעיל הודעה על רצונו זר*
ההודעה ,בציון השם והמען של האיש או הפירמה ובחתימתם או
בחתימת בא כוחם ,צריכה להימסר אז להישלח באופן שתגיע אל
החתום לעיל לא יאוחר משעה  13.00של יום  5במרס .1989
בכית המשפט המחוזי בתליאביבייטו•
תיק אזרחי 1479/88
בענת פקודת החבחת ]נוסח חדש[ ,התשמ׳׳ג,1983-
ובענת פירוק חברת ניב ,ביח״ר לסרטים ורוכסניזם בע״מ,
והמבקש ברוך שנקר ע׳׳י ב׳׳כ ערד ר איזנפלד ,שדי חץ ,22
תל־אביב .64166
נמסרת בזה הודעה ,כי כיום  29ביולי  1988הוגשה בקשה
לבית המשפס המחוזי בתל־אביב־יפו לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפס היושב בחן
ביום  6במרס  1989בשעה .08.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן
צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת הבירור,
אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו .העתק מן הבקשה יינתן
לכל נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום במזה
תמורת התשלום הקבוע בעדו.
ר איזנסלד ,ערד
בא־כוח המבקש
הערה :כל הרוצה להופיע בשעת בירוד הבקשה האמורה חייב
למסור ,או לשלוח על ידי הדואר ,לחתום לעיל הודעה על רצונו זה.
ההודעה ,בציון השם והמען של האיש או הפירמה ובחתימתם או
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הודעות בדבר ב ק ש ו ת לפירוק ח ב ר ו ת על ־ידי בית ה מ ש פ ט
בחתימת בא כוחם ,צריכה להימסר אי להישלח באופן שתגיע אל
החתום לעיל לא יאוחר משעה  13.00של יום  5במרס .1989
בבית המשפט המחוזי מ ל י א ב י י י פ ו

תמורת התשלום הקבוע בעת.

אפריע מנדלמן ,עו׳׳ד
באיכוח המבקשת
הערה :כל הדגה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה חייב

ח־ק אורחי  9! 8/88ו
בעניין פקידת החברות!נוסח חדש 4התשמ״ג,1983-
ובעניין פירוק חכרת נעורים  -סומרות ביטוח נע׳׳מ,

והמבקשת :עיריית תל־אביב־יפו ע׳׳י כ׳׳כ ערד חוה בדמלר,
דה׳ רידינג  ,31תל אביב .69028
נמסרת בזה הודעה ,כי ביוש  10באוקטובר  1988היגעה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב כדין
ביום  3באפריל  1989בשעה .08.30
כל'נושה או משתתף של ההברה האמורה הרוצה לתמוך במתן

צו בעניין הבקשה או להתנגד לבי ,רשאי להופיע בשעת הבידור,
אם בעצמו או באמצעות עורך הרין שלו .העתק מל הבקשה יינתן
לכל נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום מסה
תמורת התשלום הקנוע בערו.
הדה ברסלד ,ערד
בא״כיה המבקשת
הערה כל הרוצה להופיע בשעת בירוד הבקשה ה*־מירה חייב
למסור ,או לשלוח על ד י הדואר ,לחתום לעיל הודעה על רצונו זה׳
ההודעה ,בציון השם והמעז של האיש או הפירמה ובחתימתם או
בחתימת בא כוחם ,צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל
החתום לעיל לא יאוחר משעה  09.30של יום  2באפריל .1989
בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יסו
תיק אזדדזי 2093/88

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדשן ,התשכדג,1983-
ובעניין פדוק חברת סלדם בע׳׳מ,
והמבקשתHans Kolbe & Co. Fuba :
Commuaication, Nachrichtenubenragungstechaik,

ע׳׳י ב״כ ערד צבי סגל ו/או אפרים מנדלמן ,רח׳ בלפוד  ,48תל
אביב 35226

למהיר ,או לשלוח על ידי הדואר ,לחתום לעיל הודעה על רצונו זה.

ההודעה ,בציון השם והמעז של האיש או הפירמה ובחתימתם או
בחתימת בא כוחם ,צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל
החתום לעיל לא יאוחר משעה  12.00של יום  3במרס .1989

כסיות המעפט המחוזי כתל־&ביב״יפו
תיק אזרחי 2174/88
בעניין פקודת ההברות !נופח חדש! ,התשמ״ג,1983-

ובענת פירוק חברת חלקה  197בגוש  6546בע׳׳מ,
והמבקש :יצחק אליצור זדי ב׳׳ב עדר הלל קדונפלד ,דחי
אדלוזורוב  ,192תל אביב.
נמסרת בזה הורעה ,כי ביום  7בנובמבר  1988הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין
ביום  6במרס .1989
כל נושה אד משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן
צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת הבידור,

אפ בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו .העתק מן הבקשה יינתן
לכל נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום מסה
תמורת התשלום הקבוע בעדו.
הלל קרמפלד ,ערד
באיכות המבקש
העדה :כל הרוצה להופיע בשעת בידוד הבקשה האמורה חייב
למסור ,או לשליח על ד י הדואר ,לחתום לעיל הודעה על רצונו זר-
ההודעה ,בציון השם והמעז של האיש או הפירמה ובתתימתס או
בחתימת נא כוחם ,צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל
החתום לעיל לא יאוחר משעה  13.00של יום  5במרס .1989
כבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
תיק אזרחי 3349/88
בעניין פקודת החברות ]נוסח חרש! ,התשמ״ג,1983-
ובעניין פירוק חברת כריכיית המשכלל בע״מ,

נמסרת בזה הורעה ,כי ביום  30ב^וקהובד  !988הו3שה בקשה .
לבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו לפרק את החברה הנזכרת
׳׳
לעיל ,וכי בקשת פדוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין או חוה ברסלר ,דח׳ רידינג  ,33תל אביב.
ביום  6במרס .1989
נמסרת בזה הודעה ,כי כיוס  25בדצמבר  1987הוגשה בקשה
והמבקשת :עיריית תל־־אכיב־יפו עיי ב׳׳כ ערד ידידיה גיר׳ן ו/

כל נושה או משתתף של ההברה האמורה הרוצה לתמוך במתן לבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו לפרק את החברה הנזכרת
צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת הבירור ,לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין
אם נעצמו או באמצעות עורך הדין שלו .העתק מן הבקשה יינתן  ..ביום  3באפריל  1989בשעה .08.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן
לכל נושה או משתתף של החברה שדרוש זאת מן ההתום מטה
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ילקוס וזסרםומים  ,3599כייס בכסלו ד׳תשמ־ט8.12.1988 ,

הודעות בדבר בקשות לפירוק חברות
על ־ידי בית המשפט
צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת הכדור,
אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו .העתק מן הבקשה יינתן
לבל נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום מטה
תמורת התשלום הקבוע בעדו.
חוה ברסלר ,עוY
מדכוח המבקשת
הערה כל הרוצה להפיע בשעת בידור הבקשה האמורה חייב
למסור ,או לשלוח על ירי׳הדואר ,לחתום לעיל הודעה על תונו זה.
ההודעה בציה השם והמעז של האיש או הפירמה ובחתימתם או
בחתימת בא כוחם ,צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל
החתום לעיל לא יאוחד משעה  09.00של יום  2באפריל .1989

 .6תאריך הרישום.
 .7תאריר תקופת השותפות.
5 8.זשות5ים הכלליים המורשים לנהל את ענייני השזתפוזו ילזזתום
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בבית המשפט המחוזי בנצרת
תיק אזרחי 301/88
בעניין פקודת הזברות 1נוסח חדש 4התשמ״ג,1983-
ובענת פירוק חברת עוף מירון  1984בע׳׳מ,
והמבקשת :מושבי הגליל אגודה שיתופית חקלאית מרכזית
של מושט הגלל והגולן בע׳׳מ ע׳׳י ב־כ ערד א׳ שילד ואודי שילד,
דח׳ החלה  ,18חיפה
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  24במרס  1988הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 7
בפברואר  1989בשעה .08.30

,9
כ־מ

בשמה.
מסי הרישום.

מתולה דרו ־ פרדס חגה
ייצור ותכנון של מוצרי הידראוליקה ומתכת.
אזור התעשייה פרדס חנה.
מפעלי מתכת מחולה ,שותפות מוגבלת מושב שדמות מחולה,
ד׳׳נ הבקעה .10930
חב׳ לתעשייה ושיווק של דרו בע׳׳מ חברה פרטית בע״מ ,פרדס
הנד״ אזור התעשייה ,ת״ד  - 284השקיעה  1שקל חדש.
ג׳ בטבת התשמ׳׳ס).(11.12.1988
מיום  .1.12.1988תשעים יום מיום מתן הודעה של שותף אחד
למשנהו.
מפעלי מתכת מחולה ע׳׳י סל דב יצחק מילר ,ה ד פסדר ,כל
אחד מהם.
5־000976־.35
בכסלו התשמ׳׳ט) 8בדצמבר (1988
ישראל גלובוס
דשם החברות והשותפויות המוגבלות

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
החלפת מפרק
לפי פקודת האגודות השיתופיות

בתוקף סמכותי לפי סעיף  (1)48לפקודת האגלחת השיתופיות
ובהתאם לתקנה  7לתקנות האגודות השיתופיות )פירוק(,
התשמ״ד־ ,1984אני מנטל בזה את מינדו של ח״ה ציון עצפון
כל משה או משתתף של החברה האמורה ה־וצה לתמוך במתן כמפרק האגודה באשקלון אגודה שיתופית חקלאית כע׳׳מ)תיק מם׳
צו כענת הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת הכדור ,(1687 ,וממנה במקומו את ררח ז׳ שסיינד ,רה׳ יסקי  ,3כאו־שבע.
אס בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו .העתק מן הבקשה יינתן
הצו ניתן ביום  18.9.1987ופורסם בילקוט הפרסומים ,3498
לכל נושה אל משתתף של החברה שדרוש זאת מן החתום מסה
התשמ׳׳ח ,עמ׳ ?.27
תמורת התשלום הקבוע בעדו.
כ׳ בכסלו התשמ״ט) 29בנובמכר (1988
א׳ שילד .ערד
אהרן שושני
בא־כוח המבקשת
עוזר רשם האגודות השיתופיות
הערה כל הרוצה להופיע בשעת בידור הבקשה האמורה חייב
הודעה
למסור ,או לשלוח על ד י הדואר ,לחתום .לעיל הדעה על רצונו זה.
לפי סעיף1x59)0לפקודת האגודות השיתופיות
ההדעה בציון השם והמען של האיש או הפירמה ובחתימתם או
ו9פי סעיף  368לפקודת החברות ]נוסח חדש ,1התשמ״ג1983-
בחתימת בא מחם ,צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל
החתומ לעיל לא יאוחר משעה  13.00של יום ו בפברואר .1989
אני מודיע בזה ,שלאחד שלושה חודשים ל מ תאריך פרסום
הודעה זו ,יימחק שמה של האגודה הנזכרת מסה מפנקס רישום
הודעות לפי פקודת השותפויות
האגודות השיתופיות והאגודה תבוטל ,אלא אם כן יראו לי תור
המועד הנ׳׳ל סיבות המחייבות אחרת.
הודעה גדבד רישיפ שוהפות
המספרים בהודעה מציינים:
 .1שם השותפות.
 .2י מסרת השותפות.
 .3מען השותפות.
 .4שמות השותפים הכלליים.
 .5שמות השותפים המוגנליס וסבוס ההשקעה.
ילקוס הפרסומים  ,3599כ״ט בכסלו התשמ־ט8.12.1988 ,

שם האגודה :אלסאפה  -אגודה שיתופית לשיכון בנית םפאפזמ
תאריך רישום; ;20.1.1987
מס׳ אגודה .57/2985
כ׳ בכסלו התשמ׳׳ט) 29בנובמבר  (1988י
אהרן שושני
עוזר רשם האגודות השיתופיות
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הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות

משרד הכונס הרשמי ,דח׳ בן יהודה  ,14תל אביב.
שעת האספות (1 :נושים בשעה  (2 ;09.00משתתפים בשעה .09.15

לפי פקודת האגודות השיתופיות

מס׳ החברה :חפ015205*1/־ 31
שם החברה אחים עבדה חברה לקבלנות ובניין בע״מ  -בפירוק.
מען המשרד הרשום :רח׳ נ.כ ,63 .תל אביב.
בית המשפט המחוזי של :תליאביב־יפו ,ת״א .1051/88
תאריך צו הפירוק :ח׳ בחשון התשמ״ס ).(19.10.1988
תאריך הגשת הבקשה :ט״ו בסידן התשמ״ח).(313.1988
היום והמקום לאספות ראשונות :כ׳׳ח בשבט התשמי׳ס ),(3.2.1989
משדד הכונס הרשמי ,רח׳ בן יהודה  ,14תל אביב.
שעת האספות (1 :נושים בשעה  (2 ;09.00משתתפים בשעה .09.15

צד סידוק ,מינוי מפרק והודעה לנושיפ
בתוקף סמכותי לפי סעיף  (1)46לפקודת האגודות השיתופיות
אני מצווה מה על פירוק האגודה
שם האגודה מושבי הדרום והמרכז  -אג״ש חקלאית מרכזית
למושב עוברים בע״מ)מם׳ אגודה .(57/1393
אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48בפקודת האגודות
השיתופיות אני ממנה למפרקים את ישראל שפירא ,ערד ,שמענו
אבן גכידול  ,!02תל־אביב ,ואת בני כרמל ,שמענו אבן גבירול ,57
תל־אביב.
בהתאם להוראות תקנות האגודות .השיתופיות )פירוק(,
התשס״ד ,1984-נדרש כל בעל תביעה מן האגורה להגיש את.
תביעתו בכתב למפרקים תוך ששים יום מיום פרסום הודעה זו לפי
המען הנ״ל.
בהתאם לסעיף  (2)46לפקודה רשאי כל חבר האגודה לערער
על צו פידוק זה בפני שר העבודה והרווחה תוך חודשיים מיום
פרסומו ברשומות.
כ״ה בכסלו התשמ״ט) 4בדצמבר 11988
אהדן שושני
עוזר דשם האגודות השיתופיות

הודעות מאה הכונס הרשמי
פקודת החברות ]נוסח חדש 4התשמ״ג1983-

הודעה על מתן צווי פירוק ואפפות ראשונות

מס׳ החברה חפ2/־047913־.51
שם החברה שומרית חברה לשמירה ולשירותים בע׳׳מ  -בפירוק.
מען המשרד הרשום :רה׳ ארלוזזרוב  ,53תל אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,ת׳׳א .252/88
תאריך צו הפירוק :י״ג בחשון התשמ׳׳ט ).(24.10.1988
תאריך הגשת הבקשה :י׳׳ז בשבט התשמ׳׳ח ).(5.2.1988
היום והמקום לאספות ראשונות :כיח בשבט התשמ״ט ),(3.2.1989
משרד הכונס הרשמי ,רח׳ בן יהודה  ,14תל אביב.
שעת האספות (1 :נושים בשעה  (2 ;10.30משתתפים בשעה .10.45
מם׳ החברה חפ4/־064949־.51
שם החברה אנוה מוצרי אופנה) (1973בע״מ  -בפירוק.
מען המשרד הרשום; רח׳ קריניצי  ,5רמת גן.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,ת״א .3286/87
תאריו־ צו הפירוק :כ׳׳ז'בחשון התשמ׳׳ס )»(7.11.1988
תאריך הגשת הבקשה :כ״ז בכסלו התשמ״ח )^18.12.1987
היום והמקום לאספות ראשונות :י״ט בשבט התשמ״ט),(25.1.1989
משרד הכונס הרשמי ,רה׳ בן יהודה  ,14תל אביב.
שעת האספות (1 :נושים בשעה  (2 ;12.30משתתפים נשעה .1245

שמות החברות (1 :כוכב השומרון בזרמ)בפירוק(;  (2כוכב השומרון
)עמנואל(  1982פניות בע׳ימ )בפירוק(.
מען המשרד הרשומ דח׳ רבי עקיבא  ,106בני ברק.
בית המשפט המחוד של :ירושלים ,תיק אזרחי .68/69/86
מס׳ החברה :חפ0/־046047־.51
תאריך מתן צו הפירוק :כ״ה בתשרי התשמ׳׳ס ),(6.10.1988
שם החברה; אנוה בית חרושת לעניבות בע״מ  -בפירוק.
תאריו הגשת בקשת הפירוק :י׳׳ב בתשרי התשמ׳׳ו).(27.9.1985
מען המשרד הרשום :רח׳ פרידמן  ,8רמת גן.
היום והמקום לאפפת הנושים :כ׳׳ו בטבת התשמ׳׳ט ) ,(3.1.1989בית המשפט המחחי של :תל־אביב־יפו ,ת׳׳א .3287/87
* משוד הכונס הרשמי ,יה׳ ידידיה  Aירושלים.
תאריך צו הפירוק :ז׳ בחשון התשמ״ט ).(18.10.1988
שעת האספות (1 :נושים בשעה  (2 ;09.00משתתפים בשעה  .10.00תאריך הגשת הבקשה :כ׳׳ז בכסלו התשמ״ת).(18.12.1987
היום והמקום לאספות ראשונות :י׳׳ס נשבט התשמ׳׳ס),(25.1.1989
כ׳ בכסלו התשמ׳יט) 29בנובמבר (1988
משרד הכונס הרשמי ,רה׳ בן יהודה  ,14תל אנינ.
יצחק צדריאלי שעת האספות (1 :נושים בשעה  (2 ;12.00משתתפים בשעה .12.15
סגן הכונס הרשמי
מס׳ החברה חפ8/־044030־.51
שם החברה איגניס בע־׳מ  -בפירוק.
מס׳ החברה חפ5/־045955־.51
מען המשרד הרשום :רח׳ שלמה המלך  3בני ברק.
שם הערה צנסרוקולור בע׳׳מ  -בפירוק.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,ת״א .3174/87
מען המשרד הדשומ רה׳ זלמן בן יעקב  ,27בני ברק.
תאריך צו הפירוק; כ״ט בתשרי התשמ׳׳ט ).(10.10.1988
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,ת׳׳א .618/88
תאריך הגשת הבקשה :ט״ו בכסלו התשמ״ח).(6.12.1987
תאריו צו הפירוק :י״ג בחשון התשמ׳׳ט ).(24.10.1988
היום והמקום לאספות ראשונות :י־ח בשבט התשמ׳׳ט),(24.1.1989
תאריו הגשת הבקשה י׳ בניסן התשמ״ח ).(28.3.1988
משרד הכונס הרשמי ,רח׳ בן יהודה  ,14תל אביב.
היום והמקום לאספות ראשונות :ב״ח בשבט התשמ׳׳ט ),(3.2.1989
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ילקוט הפרסומים  ,3599כ״ס בכסלו התסמ׳׳ט8.12.1968 ,

הודעות מאת הכונס הרשמי
שעת האספות;  (1נושים בשעה  (2 ;12.30משתתפים בשעה .12.45
היה כרפ
סגן הכונס הרשמי
מס׳ החברה חפ0/־103721־.51
שם החברה החברה כהן מרדכי ובנו  -שיפוצים כלליים בע׳׳מ.
מען המשרד הרשומ דרו ק־ לבנים  ,21נוה שאנן ,חיפה.
מ ת המשפט המחוזי של; חיפה ת׳׳א .32/88
תאריו צו הפירוק.(23.10.1988):
תאריך הגשת הבקשה י׳׳ד בסיון התשמ׳׳ח ).(303.1988
היזם והמקום לאפפות ראשוגזוע ל ב בסבת התשמיש),(30.12.1988
משרד הכונס הרשמי ,רח׳ שמריה לרן  ,3חיפה
שעת האספות (1 :נושים כשעה  (2 ;10.30משתתפיס בשעה .11.00
ב׳ בכסלו התשמ׳׳ט ) 11בנובמבר (1988
ע׳ ל׳ קציר
סגן הכונס הרשמי

הודעות אלה מתפרסמות נאהריות המודיעים
ואץ בפרסומן משום מתן תעודה על נכתותן
וייזר את פתקלד בע״מ
)בפירוק מרצון(
ניתנת מה הודעה ,כי אספה כללית סופית של החברה
תתקיים ברח׳ דדו חיפה  ,108תל־אביב ,ביום  26.2.1989בשעה
 16.00למטרת הגשת דדה פירוק ,מסירת הסברים שיידרשו וקבלת
החלטה יוצאת מן הכלל כיצד לנהוג בפנקסים והמסמכים של החב־
דה ושל המפרק.
עזריאל וייזד ,מפרק

מרגולד בע׳׳מ
ניתנת בזאת הודעה ,כי בהחלטה מיוחדת של החברה הנ״ל
שנתקבלה ביום כ״ט בכסלו התשמ״ט ) (7.12.1988פורקה החברה
מרצון ,דהודה גולדמן ,רחף ישי 21ב׳ ,ירושלים ,התמנה למפרק
הדומה

הודעות מאת בנק ישראל
״ דין וחשבון שבועי
לפי חוק בנק ישראל ,התשי־ד1954-
לפי סעיף  (1)58לחוק בנק ישראל ,התשי*ד ,1954-מתפרסם
בזה דין והשמן שמעי על המחזור ,המטבע והנכסים המוחזקים
לעומתו בסיום העבודה מום ל א בכסלו התשמיש).(30.11.1988
בשקלים ודשים
א .סך כל המטבע במחזור כיום 30.1138
ב .היתרה ביום 23.1138
ג .העלייה או הידידה) (-בשבוע האחדת
ד .הנכסים ביתדות מסבע חוץ וזהב
כ׳׳א בכסלו התשמ״ט) 30בנובמבר (1988

2,028,170,855.44
2,051,478,312.47
23,307,457.03
2,028,170,855.44

ש׳ פירקיס
 .משנה למנהל מחלקת המטבע

דין וחשבון שבועי
לפי חוק בנק ישראל ,התשי״ד1954-
לפי סעיף  (1)58לחוק בנק ישראל ,התשי־ד ,1954-מתפרסם
בזה דין וחשבון שבועי על המחזור ,המסבע והנכסים המוחזקים
לעומתו בסיום העמדה ביום כ״ח בכסלו התשמ׳׳ט).(7.12.1988
בשקלים חדשים
א .סך כל המטבע במחזור ביום 7.12.88
ב .היתרה ביום 30.1138
ג .העלייה או הירידה) (-בשבוע האחרון.
ד .הנכסים ביתרות מטבע חוץ וזהב

2,059334,43935
2,028,170,855.44
31,663,584.41
2,059334,43935

כ״ח בכסלו התשמ׳׳ט ) 7בדצמבר (1988
ש׳ פירקיפ
משנה למנהל מחלקת המטבע
ילקוט הפרסומים  ,3599כ׳׳ט בכסלו התשמ׳׳ט8.12.1988 ,

ימירה גולומן
מפרק ממדה

אקספו־ם־תורפ בע״מ
ובפירוק מרצון(
הודעה על אספה סופית
ניתנת מה הודעה בהתאם לפקודת החכרת ]נוסח הדשן,
התשמ״ג ,1983-כי אספה כללית אחרונה של חברי החברה הנ״ל
תתקיים ביום  26.2.1989בשעה  ,0930רח׳ שלום עליכם  ,10תל־
אביב ,לשם הגשת דדיה פופי של המפרקים ומראה כיצד התנהל
הפירוק ומה עשו בנכסי החברה וכן כדי לשמוע ביאורים נוספים
מאת המפרקים ולהחליט ,כיצד לנהוג כספרי החברה ומסמכיה)כולל
של המפרקים^
פאיאנם דניאל
גרוס שלמה
המפרקים

דגנזקס ישראל הע״מ
)בפירוק מרצון(
הודעה על אפפה סופית
ניתנת בזה הדעה בהתאם לפקודת החברות 1נוםח תדשן,
התשמיג־ ,1983כי אספה כללית אחרונה של חברי החברה הנ״ל
תתקיים ביום  ,26.2.1989בשעה  ,08.30דחי י׳ ל׳ ברח־  ,12הרצליה
לשם הגשת דרח סופי של המפרקים המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה .עשו בנכסי החכרה ,וכן כדי לשמוע ביאורים נוספים
מהמפדקים ולהחלים כיצד לנהוג בספרי החברה ומסמכיה)כולל של
המפרקים(•
מלוטשטיין שמעון

אליה
המפרקים

fpyi

גד דבכ
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חלקת אלדד בע״מ
ניתנת בזאת הודעה2 ,י באספח כללית שלא מן המניין של

החברה הנ׳׳ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום  1.114988נתקבלה
החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ,ולמנות את הודן שמעון
יצחק ,רח׳ הזורע ! 3כפר־שמריהו ,למפרק החברה
כל נושה שיש לו תביעות נגר ההברה הנ״ל יגיש את תביעו•
תיו בצירוף הוכחותיו תוך  21יום מיום פרסים הודעה וו לכתובת
המפרק הנ׳׳ל.

היפה ,לשם הגשת דרת סופי של המפרק המראה כיצר התנהל
פירוק העסקים ומה עשו בנכסי החברה .וכדי לשמוע ביאורים נוס

פים מאת המפרה ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה ושל המפרק.
אברהם עקביה ,רו״ח

חברת דירה  9ברח׳ מזא״ה  54בע״מ
)בפירוק מרצה(

נושה או אדם אחד אשר לא יגיש את תביעותיו כאמור תוך

המועד הנ״ל  -לא ייענה.

הודעה על אספה סופית

וילדו ש£לע* פיהק ,המפרק

ניתנת בזה הודעה ,שאספה כללית אחרונה של החברה הנ״ל
תתכנס ביים  18.2.1589במשרה של ערד יצחקז קינן ,ח ד מזא״ה
 ,54תל אביב ,לשם הגשת דו״ח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל פירוק עסקי החברה ומה עשו בנכסי החברה ,וכדי לשמוע
ביאורים נוספים מאת המפרק.

החברה מודיעה בזה ,כי ביום  21.2.:989תתקיים במשרדו של

יצחק קינן ,מפרק

גילגל סי מךמ
)כפירוק(

הודעה על אספת נושיפ
ררח אלי אברהם ,בדיהודה  ,13תל־אניב ,אספת נושים של ההברה
לפי סעיף  60323לפקודת החברות !נוסח תדש ,1התשמ״ג,1983-

בית דירוד ברמוז הדד בע״מ
)בפירוק מרצון(

ובה ,בין היתר ,יוצע למנותו למפרק ההברה.

אזי אברהמ רו״ה

כתיב מערכות מיהן מך׳מ
)בפירוק(
הודעה על א מ ה סופית
החברה מודיעה בזה ,כי ביום  15.2.1989תתקיים במשרדי של
ערד ר י׳ רוטשילד ,דחי שלמה המלך  ,85תליאביב ,אפפה כללית

;יווניז בזה הורעה ,בי אספה כללית אחרונה של החברה הנ׳׳ל
תהמם ביום  .30.3.1989בשעה  ,12.00במשרדי ערד גולז את
גולדשמידס ,דה׳ קדליבך  ,10תל־אביב .לשם הגשת דרח סופי של
המפרק ,ה3ראה כיצד התנהל פירוק העסקים ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק.
א׳ גולן
מפרק החברה

סופית של החברה לפי סעיף )338א( לפקודת החברות ]נוסח הדש[,

התשמ״ג ,1983-ובה יונח ויוסבר דו׳׳ח הני2רק לגבי פירוק החברה.
ר י׳ רוטשילד .ערד
מפרק החכרה

חב׳ בית ברחי מדיון  18גע״מ
הודעה .על פירו? מרצין
ניתנת מאת הודעה ,כי באספה כללית שלא מן המניין

שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום  6.12.1988נתקבלה החלטה מיוחדת
לפרק את החברה הנ״ל מרצון ולמנות את ערד אביר בראל ,רח׳

קליאופתה בע׳׳מ
)בפירוק מרצון(
ניהנה בזה הודעה ,כי באספה כללית שלא מן המניין של
החברה הנ״ל שנתכנסה ביום  28.11.1988הוחלס לפרק את החכרה

מרצון ולמנות את עליזה מסוס ,מרים דיסקין ואוריאל גורבן ,שד׳
חץ  ,45תל־אביב  ,64167למפרקי החברה .׳׳
כל מיי שיש לי תביעות נגד החברה מתבקש להגיש את
תביעותיו למפרקים לפי המען הנ׳׳ל.

ע׳ שטוס ,מרים דיסקין ,אוריאל גודבן
המפרקים

פרישמן  ,71תל אביב ,למפרק החברה

כל נושה שיש לו תביעות נגד יהבז־ה הגיל יגיש או; תביעו־
תיו בצירוף הוכחותיו תוך  21ימים מיום פרסוס הודעה זו למשרד
המפרק הניל.
אביר בדאל ,מפרק

ידדה שיורק דגים בע״מ
)בפירוק מרצח(
ניתנת כזה הודעה ,כי באספה כללית שלא מן המניין של
ב?נלי המניות של החברה ,שהתקיימה ביום ה־ 27בנובמבר ,1988
הוחלס לפרק את החברה מרצון ע׳׳י חבריה ,בהתאם לסעיף (2)319

לפקודת החברות ונוסח חדשו ,התשמ״ג ,1983-ולמנות את יהודה
מיכאליס למפרק.

ניתנת בזה הודעה שאספה כללית אחרונה של הברי החברה
הנ׳׳ל תתכנס ביום  ,21.2.1989בשעה  ,1130רח׳ העצמאות 65־
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